
Algemene Voorwaarden LifeStyleDesigner.eu 
 
Organisatie Coaching, workshops, begeleidingstrajecten en trainingen worden 
uitgevoerd door LifestyleDesigner.eu en draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten welke onder 
deze naam vallen. 
 
Vestigingsadres: 
De Meerpaal 5 
3742 HR, Baarn 
tel. 0654-395100 
www.lifestyledesigner.eu 
 
KvK: 20133396 
BTW nummer: NL001270401B48 

 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
Opdrachtnemer/Coach 
LifestyleDesigner.eu biedt Diensten aan op het gebied van coaching, training en aanverwante werkzaamheden 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval betreft Opdrachtnemer en Coach alle 
natuurlijke persoon die vanuit de naam LifestyleDesigner.eu/Werk zoals jij wil werkzaam zijn bij 
LifestyleDesigner.eu (zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon), en zal verder worden gesproken van Coach. 
 
Opdrachtgever/Coachee 
De natuurlijke of rechtspersoon die Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante 
werkzaamheden, van Coach afneemt, en zal verder worden gesproken van Coachee. Coachee kan tevens als 
rechtspersoon de Opdrachtgever zijn. 
 
Diensten 
Alle door Coach aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies, op het gebied van coaching, training 
of aanverwante werkzaamheden. Deze betreft ook de geleverde producten en diensten waaronder onder andere 
vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, 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. 
Coach behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de aangeboden trajecten, 
programma’s, workshops en sessies aan te brengen.  
 
Overeenkomst 
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Coach tot het verlenen van Diensten door Coach ten behoeve van 
Coachee. En tot het volledig ontvangen van en meewerken aan Diensten door Coachee. 
 
Tijdelijke korting 
Bij tijdelijke kortingen wordt een traject voor een lagere prijs aangeboden, mits er gereageerd wordt vóór de op 
de website vermelde datum. Op de vermelde datum zelf, wordt het traject weer voor de reguliere prijs 
aangeboden. 
 
Overmacht 
Ziekte is overmacht. Als eenmanszaak kan Coach bij ziekte niet aan haar verplichtingen voldoen. Aangezien dit 
een overmacht situatie is, kan eventuele geleden schade niet worden verhaald op Coach. 
 
 
  



Artikel 2. Toepasselijkheid 
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LifestyleDesigner.eu en op elke tot stand 
gekomen overeenkomst op afstand tussen LifestyleDesigner.eu en een consument. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs 
elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, zodat deze gemakkelijk door de consument op een 
duurzame drager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal LifestyleDesigner.eu, 
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden elektronisch in 
acht kunnen worden genomen en dat deze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of anderszins 
worden toegezonden. 

 
Artikel 3. De aanbieding 
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in 
het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten bij de levering van producten binden 
LifestyleDesigner.eu niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke 
rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden 
 
Artikel 4. Het contract 
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het 
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Indien de consument het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt LifestyleDesigner.eu onverwijld de 
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. 

LifestyleDesigner.eu verstrekt de consument uiterlijk bij de bezorging van het product de volgende informatie: het 
bezoekadres van het kantoor van LifestyleDesigner.eu waar de consument bijvoorbeeld klachten kan indienen; de 
voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel 
een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en 
bestaande service na aankoop; de prijs inclusief alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de 
kosten van levering en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; indien de 
consument een herroepingsrecht heeft, het herroepingsformulier. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
 1 Met de Coachee gesloten overeenkomsten leiden voor de Coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een 
resultaatsverplichting, waarbij Coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van 
zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Coach verlangd kan 
worden. 
 2 Iedere Overeenkomst betekent voor Coach en Opdrachtgever dat zij zich moeten houden aan de gemaakte 
afspraken. 
 3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Coach het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Coachee geschieden. 
 4 De Coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 
waarvan de Coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Coach zijn verstrekt, heeft de Coach het recht de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan de Coachee in rekening te brengen. 
 5 Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coach is uit gegaan van door de Coachee 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar 
behoorde te zijn. 
 6 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Coach een termijn is overeengekomen, dan is dit 
geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen 
termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Coach op. Opdrachtgever kan om die reden de 
Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht opschadevergoeding.  



 7 Coach werkt alleen op eigen initiatief met derden en kan daar niet toe worden verplicht door Opdrachtgever. 
Coach aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de 
daar bijbehorende werkzaamheden van een eventuele derde. 
 
Artikel 6. Honorarium en kosten 
 1 Het honorarium van Coach bestaat uit een vast bedrag dat vooraf bepaald is per Overeenkomst c.q. per 
geleverde Dienst. 
 2 Alle honoraria zijn van toepassing per persoon. Afwijkende afspraken kunnen gemaakt worden indien 
Opdrachtgever in groepsverband gebruik zou willen maken van Diensten, dit uitsluitend in goed overleg 
met Coach, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. 
 3 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis-
en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
declaraties van eventueel ingeschakelde derden. 
4 Coach behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te 
passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 
  
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
 1 Coachee neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die door Coach worden georganiseerd. 
 2 LifestyleDesigner.eu is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever en/of Coachee hebben/heeft 
geleden ten gevolge van het niet doorgaan van (delen van) de sessies, trainingen of workshops. 
 3 LifestyleDesigner.eu is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na of tijdens de 
opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet. 
 4 Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met 
door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van opdrachtnemer. Daarvan is sprake indien Coach niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in 
acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 
 5 De aansprakelijkheid van Coach is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht. 
 6 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de Coach of anderszins schade aan personen of 
zaken wordt toegebracht, waarvoor Coach aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag 
van de uitkering uit hoofde van de door de Coach afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in 
begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. 
 7 Coach is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van 
bedrijfsstagnatie. 
 8 Coach is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien 
Coach bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Coach duidelijk kenbaar was of behoorde te 
zijn. 
 9 De Opdrachtgever vrijwaart Coach tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die 
met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Coach samenhangen, tenzij het betreft 
aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Coach. 
 10 Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Coach niet binnen 1 jaar na het 
ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van 
het jaar te vervallen. 
 
  



Artikel 8. Betaling 
 1 De betaling moet vooraf plaatsvinden. De betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de 
eerste sessie, training of workshop op een door Coach aan te geven betalingswijze. Betaling zal plaatsvinden 
zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 2 Bij geen betaling uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop is de 
Opdrachtgever in verzuim en zal de tijdstip van de eerste sessie, training of workshopdeelname verschuiven 
totdat de betaling in zijn geheel is voldaan door de Opdrachtgever. 
 3 In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Coach hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn 
verricht. 
 4 Coach biedt een optie tot betaling in twee termijnen (totaalbedrag van de Dienst gedeeld door twee). De 
termijnbedragen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie, training of workshop, de tweede 
termijn een maand na facturering van de eerste factuur. De factuur dient volledig voldaan te zijn voor aanvang 
van de laatste sessie, training of workshop. De deelnemer ontvangt eenmalig een factuur en een schriftelijke 
bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken 
 
Artikel 9. Intellectuele eigendom 
De website en al zijn onderdelen, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van 
LifestyleDesigner.eu. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle delen daarvan 
(zoals de aangeboden producten) berusten bij LifestyleDesigner.eu, aangezien deze rechten liggen niet bij derden. 

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LifestyleDesigner.eu is het niet toegestaan om de website, 
delen van de website, informatie verkregen van de website, producten die op de website worden weergegeven of 
ander materiaal dat op de website wordt weergegeven, te publiceren, te vermenigvuldigen, op te slaan of te 
delen. te koop aanbieden in welke vorm dan ook. 

Artikel 10. Overmacht 
LifestyleDesigner.eu en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 
daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan hun schuld, en die niet onder de 
wet, een rechtshandeling valt of algemeen voor zijn rekening wordt aanvaard. 

Artikel 11. Klachtenprocedure 
LifestyleDesigner.eu beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht 
overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken 
heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LifestyleDesigner.eu. 

Bij LifestyleDesigner.eu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum 
van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt 
LifestyleDesigner.eu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie 
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 12. Andere 
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke 
afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere rechtsverhoudingen. De 
administratie van LifestyleDesigner.eu geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument 
gedane verzoeken en / of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan 
dienen. 

LifestyleDesigner.eu is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met een klant door middel 
van een enkele kennisgeving aan een derde over te dragen. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene 
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
onverminderd van kracht. LifestyleDesigner.eu zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 
nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de strekking van de nietige / 
vernietigde bepaling 
 



Artikel 13. Wijzigingen algemene voorwaarden  
 
LifestyleDesigner.eu heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits Opdrachtgevers 
en/of Coachees van lopende dienstverlening daarvan op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen overeenkomsten 
beëindigen, indien ze niet met de wijzigingen akkoord gaan. Voor bezoekers van de website is het afdoende om 
de wijzigingen op de website door te voeren. 
 
Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtsgebied 
Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing tussen LifestyleDesigner.eu en de consument waarop deze algemene voorwaarden 
betrekking hebben. Alle geschillen tussen LifestyleDesigner.eu en de consument zullen in eerste instantie worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. 

Disclaimer LifestyleDesigner.eu geeft je toegang tot www.1608.nl. (hierna: de website) en publiceert teksten, 
afbeeldingen, producten en ander materiaal. LifestyleDesigner.eu behoudt zich het recht voor om de inhoud van 
de website op elk moment te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te moeten 
stellen. LifestyleDesigner.eu streeft ernaar de inhoud van de website zo vaak mogelijk bij te werken en / of aan te 
vullen, maar is daartoe niet verplicht. De informatie op de Website wordt aangeboden zonder enige vorm van 
garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van 
kennelijke type- en programmeerfouten. 

LifestyleDesigner.eu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten 
wordt geen overeenstemming bereikt. LifestyleDesigner.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan 
ook, die voortvloeit uit of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op) de Website. Daarnaast is 
LifestyleDesigner.eu niet aansprakelijk voor het niet of niet beschikbaar zijn van de Website als gevolg van een 
storing en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden waardoor toegang tot 
de Website wordt verkregen. 

Hoewel LifestyleDesigner.eu alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is LifestyleDesigner.eu niet 
aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website op de website worden 
geplaatst. LifestyleDesigner.eu oefent geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten 
over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. De website bevat hyperlinks naar websites 
van derden. LifestyleDesigner.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Voor hyperlinks naar 
websites of diensten van derden die op de Website zijn opgenomen, is LifestyleDesigner.eu niet aansprakelijk. 

Concluderend, LifestyleDesigner.eu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met de Website. De website en al zijn 
onderdelen, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van LifestyleDesigner.eu. Alle 
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en alle delen daarvan berusten bij 
LifestyleDesigner.eu, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van LifestyleDesigner.eu is het niet toegestaan om de website, delen van de website, informatie 
verkregen van de website, producten die op de website worden weergegeven of ander materiaal dat op de 
website wordt getoond, aan te bieden, te reproduceren, op te slaan of te kopen. vorm dan ook. Als je vragen hebt 
over deze disclaimer, neem dan contact op met LifestyleDesigner.eu. 

 

 


