
ALGEMENE VOORWAARDEN
ABONNEMENTSVOORWAARDEN CARE COACHING

1.  Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op:

 alle CARE COACHING overeenkomsten welke worden afgesloten door CARE COSMETICS BV, Oosteinde 1, 2991 LG Barendrecht, 

 Kamer van Koophandel nummer: 23091237 te Rotterdam BTW nummer: NL8073.875.75.B.01.

1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn over- 

 eengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4  CARE COACHING blijft te allen tijde bevoegd het abonnement op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde  

 abonnementsgelden worden door Care Coaching BV in dat geval deels gerestitueerd.

1.5  CARE COACHING is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom  

 regelmatig.

1.6  De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

2.  Nieuwe Abonnementen

2.1  Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.

3.  Abonnementstermijn, opzegging

3.1  Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding, wordt een abonnement aangegaan voor één jaar (= 52 weken)  

 (“Abonnementstermijn”).

3.2  Het abonnement stop automatisch na de abonnementstermijn.

4.  Betaling

4.1  Bij het sluiten van een abonnement, geef je CARE COACHING een machtiging tot automatische incasso. Je mag die machtiging  

 gedurende de overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van CARE COACHING intrekken. Als je de automatische  

 incasso intrekt of het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd (bijvoorbeeld omdat het saldo van jouw rekening te  

 laag is), mag CARE COACHING jou administratiekosten in rekening brengen.

4.2 Als je niet aan een betalingsverplichting voldoet of CARE COACHING van mening is dat er een andere reden is kan CARE COACHING  

 tussentijdse of zelfs onmiddellijke betaling vragen, andere voorwaarden stellen aan toekomstige betalingen of aanvullende  

 zekerheid vragen (bijvoorbeeld het vragen van een borg).

4.3  Als je een abonnement bent aangegaan, brengt CARE COACHING de abonnementkosten maandelijks in rekening door middel van  

 een factuur. 

4.4 Als CARE COACHING een incassoprocedure start omdat je niet betaalt, dan mag CARE COACHING daar een redelijke vergoeding  

 voor in rekening brengen. CARE COACHING draagt in dat geval jouw (persoons)gegevens over aan een incassobureau.

4.5 Als je het niet eens bent met jouw factuur, dan moet je dat zo snel mogelijk melden aan CARE COACHING, afdeling financiële  

 administratie, Oosteinde 1, 2991 LG, Barendrecht. Als je een klacht indient, moet je de openstaande rekeningen waarop je  

 klacht geen betrekking heeft, gewoon binnen de termijn betalen.

4.6 Als CARE COACHING per ongeluk te weinig heeft gefactureerd kun je daar een extra rekening voor ontvangen. Als CARE COACHING  

 teveel heeft gefactureerd zal dat worden verrekend of teruggestort.  

5.  Persoonsgegevens

5.1  CARE COACHING is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe  

 abonnementen met als doel om 1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen CARE COACHING en de abonnee 2)  

 om een administratie bij te houden van alle abonnees. 

5.2  CARE COACHING respecteert de privacy van haar abonnees. Alle gegevens die CARE COACHING verzamelt over de abonnee zullen  

 vertrouwelijk worden behandelt en alleen voor intern gebruik worden gebruikt. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld  

 van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De abonnee  

 gaat akkoord met het privacy beleid van CARE COACHING.
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6.  Klachten

6.1  De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan CARE COACHING. CARE COACHING zal de klacht in  

 behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

7.  Doelstelling van CARE COACHING

7.1  De doelstelling van CARE COACHING is het behalen van 10% omzetgroei van de abonnee. 

7.2  Om deze doelstelling te kunnen behalen zal de abonnee de volgende voorwaarden in acht moeten nemen

 1) De abonnee zal de omzetverhogende training moeten bezoeken.

 2) De abonnee zal het advies dat wordt gegeven door de CARE COACH moeten opvolgen.

 3) De abonnee zal de omzet niet bewust laten stagneren.

 4) De abonnee zal de richtlijnen van CARE COACHING moeten respecteren.

8.  Slotbepalingen

8.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van  

 deze overeenkomst of andere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht,  

 tenzij de wet dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd verklaart.

8.2  Indien een bepaling in deze overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter nietig of vernietigbaar is, zullen de overige  

 bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid en billijkheid onderhandelen en  

 trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de nietige althans  

 vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benadert, teneinde de bepaling die als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te  

 vervangen.

9. Gegevens abonnee

Naam instituut:  

Contactpersoon:  

Adres:   

   

Telefoonnummer:  

Rekeningnummer:  

KVK nummer:   

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,

te Barendrecht, op   te   op    

CARE COSMETICS BV  Naam instituut       

(Handtekening)  (Handtekening)

  

   

Dhr. D.J. van Keimpema  Naam abonnee  
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