
 

 

Algemene Voorwaarden 
Artikel 1. Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Gebruiker: Annemieke van Lieshout van Samen aan Zet die deze algemene voorwaarden gebruikt 
voor het aanbieden van diensten; 
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker; 
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

Artikel 2. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor 
de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen 
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in 
acht wordt genomen. 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, 
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen 
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Gebruiker zal de overeenkomst conform de richtlijnen en gedragsregels naar beste inzicht en 
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Gebruiker heeft een 
inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.   

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever 
geschieden. 

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van 
door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 
onvolledigheid voor Gebruiker redelijkerwijs kenbaar kan worden geacht. 

 

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst 



 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering het 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig 
en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

Artikel 5. Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden 
aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was. 

Artikel 6. Intellectuele eigendom 

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de 
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

2. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen 
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke 
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

3. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, tekeningen, etc., zijn 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder 
voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis 
van derden gebracht. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Gebruiker geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, 
spellen, boeken enz., blijven eigendom van Gebruiker. 

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden 
noch op enige andere wijze te bezwaren. 

 Artikel 8. Gebreken, klachttermijnen 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na 
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden 
schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, 
zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. 

Artikel 9. Honorarium 

1. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker 
desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. 

Artikel 10. Betaling  

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te 
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan ook zonder een daartoe 
strekkende ingebrekestelling een rente verschuldigd van 2,5% per maand over het opeisbare bedrag. 



 

3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Gebruiker binnen 10 dagen na 
factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt te 
hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, daaronder begrepen 
emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever heeft genomen, al dan 
niet in overleg met Gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte 
keuzes. 

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker. 

Artikel 12. Overmacht 

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 
komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, 
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn 
verbintenis had moeten nakomen. 

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. 

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gratis op te vragen bij Samen aan Zet. De algemene voorwaarden zijn ook in te 
zien op www.samen-aanzet.nl  

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 
tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. 

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

 

*********************** 

Privacyverklaring 
Samen aan Zet, gevestigd te Lopik KvK 73434701, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Samen aan Zet 
Coaching & training 
Plaats: Lopik 
Mobiel :+31 (0)6-20335481 
E-mail: info@samen-aanzet.nl 
KvK-nummer: 73434701 

 



 

Persoonsgegevens die Samen aan Zet verwerkt: 

Samen aan Zet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Samen aan 
Zet en/of omdat u deze zelf aan Samen aan Zet verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Samen aan zet verwerkt: 

 Initialen en achternaam van cliënt 

 Adresgegevens van cliënt 
 Telefoonnummer van cliënt 
 E-mailadres van cliënt 
 Aantekeningen van de coachsessies 
 Schriftelijke door u ingevulde oefeningen en testen 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag Samen aan Zet persoonsgegevens verwerkt 
Samen aan Zet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Het maken van (beknopte) aantekeningen van de coachsessies 
 Het digitaal toesturen van de factuur voor coachsessies. 
 Het afhandelen van uw betaling 
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 
Gebruikte systemen: 
Samen aan Zet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 Pc’s beveiligd met wachtwoorden, firewall en up to date anti-virus-software 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Samen aan zet bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn 
ontvangen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn 
verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Samen aan Zet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit gebeurt uitsluitend met uw 
expliciete toestemming. 

Samen aan Zet gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat 
bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samen aan Zet en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@samen-aanzet.nl 



 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek. Samen aan Zet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Samen aan Zet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met info@samen-aanzet.nl 

*********************** 

 

 


