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ALGEMENE VOORWAARDEN INCHANGE 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Opdrachtnemer: de vertegenwoordiger van InChange Advies voor Mens en 
Organisatie gevestigd in Doorn, KvK nummer 30272488, die deze algemene 
voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;  
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor het 
leveren van een product of de dienst verstrekt en betaalt; 
Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het 
verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever; 
Aanbieding: een voorstel tot een overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer; 
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten 
en-of diensten waaronder coaching, re-integratie, Gestalttherapie, 
paardencoaching en andere vormen van persoonlijke begeleiding, dan wel 
advisering, alles in de breedste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve 
van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, 
uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden 
die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht; 
Cliënt : degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coaching dienst 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen 
van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen;  
 
2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden 
alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming 
met het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling. 
 
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 
opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 
 
 
Artikel 3. Dienstverlening 
De opdrachtnemer levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. 
Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door cliënt en 
opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit 
en dat het belang van de cliënt centraal staat. 
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1. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke 
bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en 
verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en 
deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel 
meegenomen. 
 
2. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt 
verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een 
tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan 
begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling en affiniteit heeft met de filosofie 
van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of 
psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan 
deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te 
overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het 
kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de 
coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele 
twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de 
contacten, direct meldt. 
 
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van 
een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening 
het door de opdrachtnemer beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om 
andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter 
worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces 
en worden als zodanig behandeld. 
 
4. De opdrachtnemer helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen 
in competenties en het persoonlijke functioneren. De opdrachtnemer verplicht 
zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. 
Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen 
worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De 
opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De cliënt is te allen tijde 
zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over 
zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem 
verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan. 
 
5. Als klanten door de opdrachtnemer doorverwezen of geattendeerd worden op 
andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op 
basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op 
dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen 
worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het 
raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer gaat ervan uit 
dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op 
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geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden 
etc.. 
 
6. De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken 
prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde 
van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna 
worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid 
opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het 
moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de 
overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 4 Offerte en totstandkoming overeenkomst 
1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig 
gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen 
de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van 
het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is 
Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigingen. 
 
2. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, 
waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 
 
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en opdrachtnemer 
de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk met ‘akkoord 
opdrachtbevestiging’ ondertekend hebben. 
 
4. De prijzen in de genoemde aanbieding zijn exclusief BTW, tenzij anders 
aangegeven; 
 
Artikel 5. Contractduur en opzegging 
1. De contractduur is vermeld in de overeenkomst, zoals tussen beide partijen is 
afgesloten. 
 
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. 
Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een 
opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. 
 
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 
Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot 
een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij 
opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen naar beste kunnen, met de 
nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap uitvoeren; 
 
Artikel 7. Wijziging overeenkomst 
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden 
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beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of 
omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te 
breiden of te wijzigen. 
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de 
kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk melden. 
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat 
door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke 
aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. 
Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende 
opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 
 
 
Artikel 8. Honoraria en kosten 
Voor trainingen en coaching gelden de tussen de opdrachtgever  en 
opdrachtnemer schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen. 
 
Voor alle trainingen, coaching en alle overige door opdrachtnemer 
georganiseerde activiteiten worden de tarieven in rekening gebracht, die gelden 
op het moment van de definitieve opdracht. 
Het niet op tijd voldoen van het gefactureerde bedrag ontheft de opdrachtgever 
niet van zijn aangegane verplichtingen. 
Extra kosten die zijn overeengekomen in de opdracht, worden doorberekend. 
 
 
Artikel 9. Betaling   
De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag 
dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders wordt afgesproken.  
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
Mocht de opdrachtnemer op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt 
eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de 
verzekeringen van de opdrachtnemer tot de hoogte van het bedrag van de 
uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag 
waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is.  
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of 
indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door 
haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de opdrachtnemer niet 
aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet 
genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor 
deze cliënt gemoeid is. Op al onze leveringen is Nederlands recht van toepassing. 
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Artikel 11. Annulering/Beëindiging van de overeenkomst 
Afspraak verzetten binnen 48 uur. Afspraken met de opdrachtnemer zijn bindend 
indien die door de opdrachtnemer en de cliënt wederzijds zijn bevestigd. Voor 
alle coach en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt 
dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in 
rekening gebracht zullen worden.  
 
- binnen 48 - 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie 
- binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd. 
In geval dat de opdrachtnemer moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als 
de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als opdrachtnemer reeds op 
locatie is, cliënt geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende 
kilometervergoeding te betalen. 
 
Stoppen traject. In geval sessies voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen is de 
opzegtermijn 1 sessie waarbij deze laatste sessie de eindevaluatie en 
afrondingssessie is.  In geval sessies voor een bepaalde tijd zijn 
overeengekomen en deze tussentijds worden gestopt dan wordt indien gewenst 
het bedrag voor de resterende aantal gesprekken teruggestort minus 1 sessie( 
1,5 uur )administratie kosten. 
 
Annulering/verzetten opdracht 
InChange hanteert de volgende annuleringsregeling: 
Bij annulering tot 31 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de  
training/coaching: 0% 
Bij annulering tot 15 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de 
training/coaching: 25 % van de training/coaching. 
Bij annulering tot 8 dagen voor de aanvangsdatum van de  
training/coaching: 50 % van de training/coaching 
Bij annulering vanaf 8 dagen voor de aanvangsdatum van de  
training/coaching: 100 % van de training/coaching 
 
Artikel 12. Geheimhouding  
1. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van 
cliënt, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door 
de opdrachtnemer gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en 
voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet 
aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever 
is.  
 
2. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief 
aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter 
inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening 
betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de 
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cliënt. Na de coaching worden de dossiers gearchiveerd en na de verplichte 7 
jaar vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.   
 
3. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen 
verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier 
dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de 
coach is behandeld. Klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het 
aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie 
kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken. 
 
Artikel 13. Intellectueel eigendom 
Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook 
software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of 
onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van de 
opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons 
verkregen toestemming. 
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor 
gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de 
opdracht. 
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 14. Garantie 
Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt 
bij de bewustwording en verandering, geeft de opdrachtnemer geen garantie 
voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe 
snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden 
opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid 
van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te 
verwachten ontwikkeling. 
 
Als een cliënt niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient 
dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er 
kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan 
worden dat de cliënt tevredengesteld wordt. 
 
Artikel 15. Overmacht 
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtgever 
opgeschort. In dat geval is de opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit 
redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene 
omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan 
Opdrachtgever zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te 
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst 
daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar 
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wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van 
Opdrachtgever kan worden gevergd. 
 
Indien bij het intreden van de overmacht Opdrachtgever al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde 
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 
 
Artikel 16. Geschillen 
1. Alle geschillen die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan 
naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht 
door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij opdrachtnemer ervoor kiest het 
geschil aan een ander gerecht voor te leggen. 
2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die 
het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 17. Eindbepaling 
1. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van 
toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene 
voorwaarden. 
2. In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig 
blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het 
overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan 
een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde 
bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk 
benadert. 
Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de opdrachtnemer. 
 
InChange © 2019. Kopiëren door middel van fotokopie, pre-screening of andere 
duplicatie van onze website of onderdelen is verboden zonder schriftelijke 
toestemming van ons. 
 
 
 
 


