Algemene voorwaarden
Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gelukscoach
Rotterdam (GR) gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten
en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot
individuele coaching, trainingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd.
• Gelukscoach Rotterdam is de handelsnaam van de Coaching en
Healingpraktijk Angela Becker ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam, onder nr. 53328183.
• Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor
verschillende aanbiedingen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen
welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsovereenkomsten zijn vermeld of
mededelingen, aanvullende bepalingen en toezeggingen door GR schriftelijk
vermeld.
Betalingsvoorwaarden en inschrijving
• Aanbiedingen van GR, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder
begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.
• De betalingen van een overeenkomst dient uiterlijk een week voor begin van
de coaching of training gedaan te worden.
• Conform de wettelijke regels kunnen aanmeldingen binnen 7 dagen zonder
kosten geannuleerd worden.
• Vanaf 7 dagen voor begin van een training of coaching is restitutie niet meer
mogelijk.
Intellectuele Eigendom
• De in het kader van de training en coaching geleverde informatie blijft
eigendom van GR en mag niet aan derden worden uitgereikt, gemaild,
overhandigd of gelezen.
• De deelnemer dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GR veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument
verplicht om GR daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
• Het auteursrecht op de door H4H uitgegeven ter beschikking gestelde
werkboeken, trainingsmaterialen en opnames en welke andere in de coaching
gebruikte (schriftelijke)materialen dan ook, hierna te noemen 'materialen',
berust bij GR, tenzij een ander auteursrechthebbende op het materiaal is
aangegeven.
•

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GR zullen door de
deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden
gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, dan wel gebruikt
voor eigen training, dan wel te verspreiden op welke wijze dan ook.
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Overmacht
• GR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
deelnemer na het afsluiten van een overeenkomst indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, of
overmacht.
• 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 GR geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor GR niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. GR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat GR zijn verbintenis had moeten nakomen.
• GR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Aansprakelijkheid
• GR sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade
(psychisch, emotioneel, fysiek als ook materieel) opgedaan voor, tijdens, na
en ten gevolge van de gevolgde persoonlijke coaching, cursus en/of
workshop.
• Is de persoon in behandeling bij een arts of psycholoog vanwege een
psychische aandoening, is toestemming van de arts/psycholoog nodig om aan
de cursussen en/of workshops van GR deel te kunnen nemen.
Vrijwaring
• De deelnemer vrijwaart GR voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan GR toerekenbaar is. Indien GR uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer gehouden
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat
van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de deelnemer in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GR, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade
aan de zijde van GR en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de deelnemer.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Gelukscoach Rotterdam is het
Nederlandse recht van toepassing.
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