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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZICHT COACHING & MEDIATION

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
b. opdrachtnemer: Zicht Coaching & Mediation
e.   cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van 

deelname aan de begeleiding/mediation.

Artikel 2 Toepasselijkheid
De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de 
overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1.   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever 

uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
2.  Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van 

opdrachtgever de schriftelijke bevestiging dan wel mondelinge dan wel telefonische toestemming heeft 
ontvangen van deelname van één of meerdere cliënten aan de begeleiding van Zicht Coaching & mediation

Artikel 4 Offertes
1.  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.  Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeen- 

komstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
1.  Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer over-

eenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de 
verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

2.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer 
ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.    Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen,  
benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en 
volgens afspraak ter beschikking stellen.

4.  De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium 
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, 
materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Geheimhouding
1.  Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding 

tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot 
geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt 
aangemerkt.

2.  Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten kan alleen plaatsvinden na overleg en 
met toestemming van betrokken cliënt.

3.  Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking werd ge-
steld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering 
gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure 
waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4.  Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor 
dezen.


