
ALGEMENE VOORWAARDEN “JOLENE VAN DER STEEN” 
  
deze door “Jolène van der Steen” gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op 
de website van “Jolène van der Steen”. 

1.Toepassing 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en 
overeenkomsten, aankopen via de website en alle daarmee in verband houdende handelingen, 
zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.  
De opdrachtgever is de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het 
verrichten van diensten, de daadwerkelijke gebruiker wordt verder in deze algemene voorwaarden 
‘klant’ genoemd. 
De opdrachtgever is bij “Jolène van der Steen” een organisatie, coachee, of deelnemer, of student.  
Opdrachtgever en klant (daadwerkelijke gebruiker) kunnen maar behoeven niet dezelfde te zijn. 
Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten 
worden ontleend. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2. Bedrijf 
“Jolène van der Steen” richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van 
persoonlijke ontwikkeling, yoga, meditatie en leefstijl, in de meest ruime zin. 
“Jolène van der Steen” is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70731071, en 
is gevestigd aan de Putstraat 4b 6245LE te Eijsden. De website: www.jolenevandersteen.nl 
  
3. Definities 
Opdrachtnemer is in deze “Jolène van der Steen”, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het 
aanbieden van haar diensten aan particuliere en zakelijke klanten. Dit kan de rol van coach, 
adviseur, trainer/ begeleider, docent betreffen. 
  
4. Kosten voor diensten 
4. 1. Vaste Prijzen 
Voor groepsaanbod zoals de online lessen, workshops, retreats, programma’s gelden vaste prijzen 
zoals vermeld op de website. Deze prijzen zijn vanaf 1 januari 2022 voor particulieren inclusief btw 
en voor betaling door bedrijven exclusief btw. 
4. 2. Specifieke offertes 
Offertes ten behoeve van coaching, training of advisering zijn gebaseerd op informatie die door de 
opdrachtgever is verstrekt aan Jolène van der Steen. Alle offertes en aanbiedingen van de 
opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

Offertes zijn geldig tot 1 maand na afgifte of tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze 
datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.  
Tenzij anders aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen per 1 januari 2022 voor bedrijven exclusief 
BTW en voor particulieren inclusief BTW.  
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtnemer kan niet aan 
een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een 
onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

5. Totstandkoming overeenkomst 
Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door aanbod en 
aanvaarding. Een opdracht word verleend door het ondertekend retourneren van een door de 
opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door 
opdrachtnemer gestuurde offerte. 

6. Overmacht 
Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de klant indien zij 
daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de 
overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 
dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de 
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opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever 
gefactureerd worden. 

7. Informatie verstrekking door cliënt of opdrachtgever 
De  opdrachtnemer heeft separaat een Privacyverklaring opgesteld waarin beschreven staat dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De opdrachtgever is bekend en akkoord 
gegaan met dit Privacyreglement. 

Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven 
gegevens van de opdrachtgever, die relevant zijn voor de opdracht, dan dient dit aan de 
opdrachtnemer doorgegeven te worden. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de 
gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste 
(adres) gegevens. 

8. Geheimhouding, dossiervorming 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader 
van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten. 
In geval van dreigend gevaar voor de samenleving behoudt opdrachtgever zich het recht de 
geheimhouding te doorbreken en zal zijnde daartoe bevoegde instanties inlichten. 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden 
is vertrouwelijke informatie aan de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te 
verstrekken, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadeloosstelling of vergoeding. 
De coach houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een 
persoonlijke opvatting van ‘de coach’ en niet bestemd voor inzage door de klant of opdrachtgever. 
Eventuele werkaantekeningen behoeft de coach niet te bewaren. 

9. Duur en beëindiging 
In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de dienst afgesproken. Bij evaluatie gedurende 
de looptijd van het coachings,- trainings- of adviestraject kan in overleg tussen ‘de coach’ en ‘de 
cliënt’ de duur van het traject aangepast worden.  
In geval van particuliere individuele coaching kunnen beide partijen verdere coaching staken, 
zonder opgaaf van reden. De nog niet geleverde prestaties worden in dat geval niet in rekening 
gebracht. 

10. Betaling 
De betalingstermijn is binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer 
aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. Indien de 
opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk zonder 
ingebrekestelling in verzuim.   
Bezwaren ten aanzien van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst 
van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot 
betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. 

11. Aanmelding en betaling voor online series, workshops, retreats, programma’s  
Bij aanmelding hiervoor gelden de volgende betalingsvoorwaarden: bij de aanvang van de eerste 
bijeenkomst dient de betaling op de rekening van de opdrachtnemer te zijn bijgeschreven. 

12. Annulering 
Annulering dient schriftelijk of per mail info@jolenevandersteen.nl  te geschieden.  
Als de opdrachtgever of klant annuleert treden de opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in 
overleg om na te gaan of er een passende oplossing of alternatief kan worden geboden. Indien 
er ter beoordeling van de opdrachtnemer geen alternatieven zijn gelden de 
annuleringsvoorwaarden. 
De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan 
de opdrachtnemer. Bij annulering door de opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer 
eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Een passend alternatief kan zijn een 
vervangende deelnemer, in overleg met en ter beoordeling door de opdrachtnemer. 
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Indien er geen passende alternatieven zijn, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, gelden de 
annuleringsvoorwaarden.  
Dan is opdrachtgever verplicht annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer als volgt: 
binnen 2 weken voorafgaand aan een groepsactiviteit 25% van de deelname som, binnen 1 week 
voorafgaand aan groepsactiviteit 75 % van de deelname som zoals vermeld is in offerte of op de 
website. Zie verder 14. 

13. Annulering door opdrachtnemer 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht vooraf de coaching, training of workshops, retreats te 
annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.  
Opdrachtnemer verplicht zich de annulering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100 % 
van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is 
beëindigd zonder verdere verplichtingen of afspraken over en weer.  

14. Het verzetten van afspraken 
Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak voor coaching binnen 24 uur voor 
de desbetreffende afspraak annuleert, en er in overleg geen passende billijke oplossing kan 
worden gevonden, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht 
deze te betalen.  
Afspraken die voor die tijd worden geannuleerd of verzet zullen niet in rekening worden gebracht. 
Bij het niet verschijnen op de afspraak worden eveneens de kosten voor het gesprek in rekening 
gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. 

15. Annulering vanwege derden 
Indien er door overmacht (i.c. lockdown regels) reeds gedane afspraken geannuleerd moeten 
worden wordt in onderling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een online alternatief of het 
verplaatsen naar latere datum besproken en in gang gezet.   

16. Aansprakelijkheid en risico 
De opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting 
en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 
De coach-trainer-adviseur-docent draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of 
geestelijke gezondheid van de cliënt, en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor 
problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke 
gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de coaching of yoga en meditatie lessen bij “Jolène van 
der Steen”. 
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan in 
verband met door haar verrichte diensten ontstaan als tekortkoming of onrechtmatige daad. Elke 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of 
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten 
gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van, door of tijdens een 
training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever en client blijft ten alle tijden 
zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 
Opdrachtnemer doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar 
online Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af. 
Indien de opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte 
opdracht. 

17. Klachtenprocedure 
Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 
14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Het 
indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

18. Intellectueel eigendom en gebruiksrecht 
Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de 
opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, 
zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de 
opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden 



verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden 
gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte 
stukken anders voortvloeit.  

20. KUNDALINI YOGA EN MEDITATIE 
Voor het volgen van kundalini yoga lessen, workshops, retreats en online sessies gelden 
specifieke afspraken en huishoudelijke regels. Dit is maatwerk per lokatie en voor elk aanbod. 
Deze spraken en regels worden via mail vooraf aan de klant verstrekt en de klant wordt verzocht 
deze respectvol ter harte te nemen. 

21.OVEREENKOMST, DIENSTEN m.b.t ONLINE activiteiten 
21.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich via het de website heeft 
aangemeld door het aanmaken van een account en Jolène van der Steen de aanmelding digitaal 
heeft bevestigd, dan wel nadat de klant gebruik maakt van een door Jolène van der Steen 
verstuurde inlogcode gekoppeld aan een deelname de te volgen training/workshop/opleiding of les. 
21. 2. Bij de afname van meerdere diensten door de klant, komt steeds een afzonderlijke 
overeenkomst tussen de klant en Jolène van der Steen tot stand. 

23. ACCOUNT EN VEILIGHEID 
23.1. De klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te 
verschaffen. Onjuiste informatie dient door de klant direct te worden hersteld en onvolledige 
informatie dient door de klant direct te worden aangevuld. 
23.2. De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen 
de inloggegevens. 
23.3. De klant dient Jolène van der Steen direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik 
van zijn klantaccount. Indien de klant inloggegevens deelt met derden is Jolène van der Steen 
zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) 
op de klant te verhalen. 

24. Gebruik van de academie 
24.1. Het is de klant niet toegestaan het academie zodanig te gebruiken dat het functioneren van 
het online platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software 
wordt aangetast. 
24.2. Het is de klant niet toegestaan de diensten en/of de academie anders dan voor persoonlijke 
en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan om zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolène van der Steen de content van de academie 
lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke 
manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden. 

25. Beschikbaarheid van de academie 
25.1. Jolène van der Steen streeft ernaar de academie ongestoord beschikbaar te stellen, maar 
kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige 
omstandigheden niet uitsluiten. 
25.2. Indien de klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Jolène van der Steen, dan 
verzoekt Jolène van der Steen de klant contact op te nemen met: info@jolenevandersteen.nl. 
25.3. Jolène van der Steen zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien 
de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Jolène van der Steen toe te rekenen is en 
langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Jolène van der Steen de klant een naar tijd 
evenredig deel van de betaalde prijs restitueren. 
25.4. Ten behoeve van onderhoud kan Jolène van der Steen delen van de academie buiten 
gebruik stellen. Jolène van der Steen zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs 
mogelijk de klant hier tijdig van op de hoogte stellen. 
25.5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Jolène 
van der Steen de klant een passende oplossing aanbieden. 
25.6 Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij Jolène van der Steen 
aangekochte dienst of product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) de content van 
de academie kan door Jolène van der Steen zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot 



toegang tot het Platform is overeengekomen. “Jolène van der Steen” zal voor zover redelijkerwijs 
mogelijk de klant hier tijdig van op de hoogte stellen. 
25.7. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de klant oplevert, zal “Jolène van der 
Steen” de klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de klant 
een ander redelijk aanbod worden gedaan. 

26. Wijziging Algemeen Voorwaarden 
“Jolène van der Steen” is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat 
geval zal “Jolène van der Steen” de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven 
de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een 
beëindiging niet is gerechtvaardigd. 

27. Slotbepaling 
Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige 
bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigende bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever/ klant in overleg een nieuwe 
bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 


