Algemene voorwaarden Relax4Life
Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden;
2. Opdrachtnemer: Relax4Life ingeschreven bij KvK;
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer voortvloeiend uit die
opdracht worden verricht.
4. Bescheiden: alle door cliënt aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevensdragers, evenals alle in het kader
van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde gegevensdragers.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het
kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Relax4Life, voor de uitvoering
waarvan Relax4Life derden dienen te worden betrokken.
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor de medewerkers, ingehuurde personen van Relax4Life
en zijn directie.
4. Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts
werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige
strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

Aanvang en duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt ondertekende
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Gegevens Cliënt

1. Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor
het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan genoemde
verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, voor rekening en risico van
cliënt geretourneerd.
4. Opdrachtnemer mag het door cliënt opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een
nieuw adres is medegedeeld.
5. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.
6. Dossieropbouw: Cliënt geeft toestemming voor het bewaren van opgebouwde dossiergegevens die tijdens de
opleiding en training worden verzameld. Deze gegevens worden bewaard tot het kalenderjaar erna. Cliënt kan te allen
tijde dit dossier opvragen.
7. Cliënt gaat akkoord met het gebruiken van foto’s en video’s voor commerciële toepassingen door Relax4Life die
gemaakt zijn tijdens de training Mood & Nature of het programma Relax4Life. Indien cliënt dit niet wil kan hij/zij dit
tijdens het fotograferen of filmen melden.

Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. Opdrachtnemer kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een arts
behandelen. In het laatste geval houdt de opdrachtnemer de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.
3. Indien de werkzaamheden in de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt een bepaald eindresultaat te beogen, wordt
niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Geheimhouding en exclusiviteit

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is
gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of
beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen
bestaan of worden gevestigd.
2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden instructiemateriaal, denk aan boeken, readers, audiobestanden en filmopnames
van Relax4Life te verveelvoudigen en openbaar te maken.
3. Het is cliënt verboden die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig
oordeel omtrent de verrichte werkzaamheden.

Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak zoals ziekte, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment
dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
nagekomen.

Honorarium

1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt als een
tarief voor de volledige training danwel het programma in rekening gebracht.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen en/of prijzen
een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen,
tenzij cliënt en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium ter zake de werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt;
het tekenen van de overeenkomst betekent tevens het onderschrijven van de hoogte hiervan.
4. Particulieren die hun opleiding en/of training zelf betalen, worden van btw vrijgesteld, zonder opslag. De hoogte van
de btw indien wel van toepassing, is 21% onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden voor aanvang van de training of het programma zonder
enig recht op korting of verrekening.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat cliënt
voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld

Klachtbehandeling

1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de informatie waarover cliënt reclameert, dient
schriftelijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet
eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een klacht als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.
3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van cliënt in verband met die klacht.

Aansprakelijkheid

1. Het advies van opdrachtnemer is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
2. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband
houdende met de opvolging door de cliënt van door opdrachtnemer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld van de kant van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen
van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
3. Opdrachtnemer is jegens cliënt slechts aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel
veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht.
Dit is in ieder geval beperkt tot een maximum van 10% van het bedrag, dat door opdrachtnemer aan cliënt in rekening is
gebracht en ontvangen voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
4. Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, waaronder mede begrepen
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van cliënt, die op enigerlei wijze verband houdt met dan
wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking
van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door cliënt aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een
handelen of nalaten van cliënt.
6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken,
waarbij cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens cliënt, opdrachtnemer of
derden.
8. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk
met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

9. Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens de opdrachtnemer de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.

Verhindering en opzegging

1. Indien de cliënt verhinderd is dient hij opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk per mail of WhatsApp op de hoogte te
stellen.
2. Cliënt en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.
Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid door opzegging van cliënt ontstaat voor cliënt geen recht
op restitutie van verrichte betalingen.
3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Opschortingsrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte
van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt
volledig zijn voldaan.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt die is veroorzaakt door de door de opschorting vertraagde
afhandeling van werkzaamheden.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
2. In geval een der bepalingen uit deze algemene voorwaarden in rechte nietig verklaard wordt, dient zij te worden
vervangen door een bepaling welke wel geoorloofd is en die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling
benaderd. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Gezondheid

1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer annex
opleider zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de
overeenkomst met Relax4Life aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
2. Deelname aan de de trainingen van Relax4Life is geheel op eigen risico. Bij twijfel of deelnemer fysiek in staat is deze
te volgen dient deze een arts te raadplegen.
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