
Algemene voorwaarden Amorique  
 
 
Toepasseli jkheid 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en 
schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende 
handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.  
 
Bedri j fsomschri jving 
 
Amorique is een eenmanszaak die wordt gedreven door Monique 
Nieuwenhuysen, geboren op 04-07-1970 te Den Haag. De onderneming richt 
zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling. Tevens is 
Amorique gericht op het geven van ontspanningsmassage. Amorique is bij de 
Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69499535. 
 
Definit ies 
 
Opdrachtnemer is in deze Amorique. 
Opdrachtgever is in deze de client die gebruik maakt van de aangeboden 
diensten van Amorique. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die 
gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden 
diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na 
een intakegesprek door opdrachtnemer. Een overeenkomst komt tot stand op 
het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende contract door 
opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.  
 
Uitvoering van de overeenkomst 
 
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen 
uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een 
inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een 
resultaatsverplichting. 
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft 



opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens, geboortedatum, 
geboorteplaats, mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer te 
gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor 
administratiedoeleinden. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en 
telefonisch - Lijst met contactgegevens van de klant via een app  . 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan 
opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze 
gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

 
Tarieven  
 
1. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer 
gevraagde tarieven. Het tarief is inclusief btw. 
2. Er kunnen reiskosten in rekening worden gebracht. Als Monique 
Nieuwenhuysen in totaal meer dan 10 kilometer moet reizen, wordt € 0,19 per 
kilometer in rekening gebracht, ongeacht de wijze van vervoer. Er wordt altijd 
vooraf met de klant overlegd over het in rekening brengen van reiskosten. 
3. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te 
verhogen. 
 
Betalingsvoorwaarden 
 
1. Na iedere sessie kan er direct betaald worden middels een pintransactie of 
een betaalverzoek via ING. 
Is de betaling niet voldaan binnen 7 dagen, dan is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de 
uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. 
Hiermee komt dus de eerstkomende afspraak automatisch te vervallen. 
 
Duur en beëindiging 
 
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden 
met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd. 



2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de 
opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig 
acht. 
3. Beëindiging van de overeenkomst laat ongehinderd de financiële verplichting 
die nog nagekomen moeten worden. 
 
Annulering door opdrachtnemer 
 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching te annuleren, zonder 
opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht 
zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt indien van 
toepassing in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde 
bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder 
verplichtingen of aanspraken over en weer. 
 
Het verzetten van afspraken 
 
1. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de 
desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening 
brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die 
geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden 
gebracht. 
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de 
kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze 
te betalen. 
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te 
annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de 
overeenkomst. 
 
Geheimhouding 
 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken 
tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten. 
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de 
samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te 
doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. 
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de 



bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer 
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde 
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet 
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 
 
Aansprakeli jkheid 
 
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor 
schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. 
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die 
opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar 
aanleiding van of tijdens een, coaching sessie of adviesopdracht. 
Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere 
indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk 
uitgesloten. 
 
Klachtenprocedure 
 
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient 
men dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te 
maken bij de opdrachtnemer. 
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal 
opdrachtnemer zo goed mogelijk en zo snel mogelijk uitvoering geven aan de 
gekozen oplossingsrichting. 
 

 
	


