ALGEMENE VOORWAARDEN Walking Together 2019
De algemene voorwaarden van Coach en begeleidingspraktijk ‘Walking Together’ zijn
verdeeld in 2 delen i.v.m. verschillende diensten/producten, o.a. een deel voor
coaching plus Aromatouch massages/Doterra producten en een apart (extra) deel voor
individuele begeleiding.
Algemene Voorwaarden Walking Together voor gedeelte Coaching/Aromatouch en Doterra
producten
Praktijknaam

: Coach en begeleidingspraktijk ‘Walking Together’

Eigenaar

: A.A. Eisinga-Kruijer

AGB code

: 98104349
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: Rhederweg 158

PC/Plaats

: 9695CJ Bellingwolde

KvK nummer

: 75552841

Datum

: september 2019

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake
levering van goederen en diensten van Walking Together, hierna ook te noemen als
opdrachtnemer of dienstverlener.

2. Doterra: Walking Together werkt met de producten van Doterra, deze kunnen
aangeschaft worden via de website/het systeem van Doterra, voor aanschaf van
deze producten gelden de algemene voorwaarden van Doterra. Walking Together is
nimmer aansprakelijk voor de aangeschafte producten. Als service biedt Walking
Together de Klant de mogelijkheid klachten met betrekking tot producten van Doterra
in behandeling te nemen, maar is hiertoe niet verplicht.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken
indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is
bereikt.
4. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Klant of Opdrachtgever: de
natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of
diensten afneemt van de Opdrachtnemer/Dienstverlener.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Klant/Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
7. Indien Walking Together niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Walking
Together in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat Walking Together een mondelinge dan wel schriftelijke
afspraak heeft gemaakt met de Klant/Opdrachtnemer tot een enkele dan wel
volledige behandeling en/of coachsessie.
2. Walking Together is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de
Klant/Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige
verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid
van de Opdrachtgever reeds door Walking Together verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten te vergoeden.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener/Walking Together voert de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Artikel 4. Prijzen
1. De Klant/Opdrachtgever wordt geacht de door Walking Together gehanteerde
tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Tarieven worden o.a. kenbaar
gemaakt op de website van Walking Together.
2. Alle prijzen die Walking Together hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reiskosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3. Walking Together is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende
wijzigingen in de kostprijs van de door Walking Together verschuldigde prestatie(s),
ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van
overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene
omstandigheden aan Klant/Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk
kan worden geacht.
Artikel 5: Betaling en plichten
1. Betaling dient te geschieden direct na behandeling/coachsessie of binnen 7 dagen na
factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.

2. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling/coachsessie heeft
plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in
rekening gebracht.
3. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden
ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door
Walking Together, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard
en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben
ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van
een klacht.
4. Indien de Klant/Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,
dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan
een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever
van alle bestelde goederen. Door Walking Together rechtstreeks geleverde goederen
kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de
verpakking.
Artikel 6. Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Klant/Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht
relevant is beschikbaar voor opdrachtnemer/Walking Together.
2. Klant/Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Walking Together
meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Klant/Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van
de aan Walking Together ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook
indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet
anders voortvloeit.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de
Opdrachtnemer/Walking Together aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of daarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Walking Together worden verstrekt.

Walking Together is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Walking Together is uitgegaan van door of namens de Klant/Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Het hoe en wat over de verwerking en bewaring van de gegevens door Walking
Together wordt aangegeven in een aparte privacyverklaring.

Artikel 7. Aansprakelijkheid & Vrijwaring
1. Walking Together is geen arts en niet gemachtigd om diagnoses te doen, ziekten
vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. De producten en adviezen
zijn geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen.
Indien de Klant aan een ziekte of verwonding lijdt, dient deze een gekwalificeerde
arts te raadplegen.
2. De productinformatie en producten zijn niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren,
behandelen, genezen of voorkomen.
3. Walking Together is nimmer productaansprakelijk, men dient de producten te
gebruiken zoals op de verpakking van het betreffende product staat vermeld en/of
volgens de algemene voorwaarden van Doterra.
4. Walking Together is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgen of allergische
reacties door gebruik van producten/essentiële oliën.
5. De Opdrachtgever vrijwaart Walking Together tegen alle aanspraken van derden, die
verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.
6. De diensten aangeboden door Walking Together moeten als advies worden
aangemerkt en betreffen derhalve altijd enkel een inspanningsverplichting waar geen
rechten aan kunnen worden ontleend.
7. Walking Together is in geen geval aansprakelijk voor (vertragings-) schade
toegebracht/veroorzaakt door derden.
8. Indien er sprake is van vervoer in motorrijtuig van Opdrachtnemer, is dit op eigen
risico van de Klant/Opdrachtgever. Bij schade is Walking Together/Opdrachtnemer
nimmer meer aansprakelijk dan waarvoor Opdrachtnemer verzekerd is.
9. Walking Together kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
10. De aansprakelijkheid van Walking Together is steeds beperkt tot het door haar
verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval te vermeerderen met het
bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de verzekeraar
niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is
de aansprakelijkheid van Walking Together beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer/Walking
Together.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer
en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Walking Together is gevestigd/
praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

(Extra) algemene voorwaarden Walking Together voor het gedeelte: individuele
begeleiding
Artikel 1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
2. Zorgovereenkomst: Overeenkomst waarin de ene partij aan de andere zorg verleent
tegen een van tevoren afgesproken tarief.
3. Zorgaanbieder: de persoon die als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan
wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor
Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer: de Zorgaanbieder;
5. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer
6. Klant(en): bestaande en toekomstige zorgvrager(s), die een Indicatie heeft/hebben en
die een Zorgovereenkomst heeft/hebben met de Zorgaanbieder;
7. Indicatie: een recht of een aanspraak op Zorg in natura;
8. Opdracht: een door Opdrachtnemer van de klant(en) aanvaard aanbod van opdracht.
Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt en/of worden
aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt
aanvaard zal deze binnen 48 uur schriftelijk worden vastgelegd in een daartoe
strekkende Zorgovereenkomst van opdracht;
9. Zorg in natura: de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Klant(en) te verrichten
diensten welke bestaan uit ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding,
zijnde alle extramurale vormen van zorg in natura die niet door de Klant(en) worden
vergoed (waaronder Persoons Gebonden Budget).
10. Schriftelijk: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het
oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Opdrachtnemer, opdrachtgever en klant(en). Wijzigingen in deze voorwaarden zijn
uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn bevestigd.
2. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van
Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. 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.
4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf
schriftelijk zijn overeengekomen door opdrachtnemer en Opdrachtgever.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel
worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten
aanzien van al gesloten Zorgovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van
één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.
Artikel 3 Verplichtingen
1. De opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen, te weten de
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
2. De Opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van zorg;
3. De Opdrachtgever zorg door Opdrachtnemer wil laten verzorgen door het
overeenkomen van een daartoe strekkende (individuele) Zorgovereenkomsten van
opdracht;
4. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen Zorg te
verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden
verlangd, te doen.
5. De Opdrachtnemer bereid en in staat is deze zorg in natura te verlenen;
6. De partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de
zin van artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te
laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een
Zorgovereenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
7. De Opdrachtgever/klanten en opdrachtnemer een Zorgovereenkomst van opdracht
aangaan ter regeling van de daadwerkelijke verlening van de zorg;
8. De Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke zorg in natura verleent
aan de Klant;
9. dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;
10. dat deze samenwerkingsvorm voor het verrichten van extramurale zorgdiensten in
natura is beoordeeld en goedgekeurd door de Ministeries van Financiën en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
11. Bij Opdrachtnemer is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wkkgz van kracht.
In geval de Klant klachten heeft over de uitvoering van de Zorg in natura en deze niet
in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Klant kunnen worden verholpen, zal
de Klant gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. Opdrachtgever beschikt
over een klachtenreglement waarin nadere informatie inzake de behandeling van
klachten is opgenomen. Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat
betreft de behandeling van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst
van de klachtbehandeling van toepassing op opdrachten die onder deze
Zorgovereenkomst worden uitgevoerd.
12. Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de
Zorg in natura te verlenen.

Artikel 4 Vergoeding en betaling
1. Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Opdrachtnemer een bedrag in euro’s,
inclusief eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de
werkzaamheden een factuur. Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn
van 28 dagen na factuurdatum te voldoen op een door Opdrachtnemer nader aan te
wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
3. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient
binnen 28 dagen na de verzending daarvan schriftelijk, fax of per e-mail aan
Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de
motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht
met de hoogte van de factuur in te stemmen.
Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie
1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer volgens haar
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan
de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de Zorgovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan
zzp’er ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
4. Indien de voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst benodigde gegevens niet, niet
tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft
opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Zorgovereenkomst op te schorten en/of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade,
die de opdrachtnemer door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan
Opdrachtgever en derden.
2. De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van - en garandeert dat een eventueel
door hem ingeschakelde derde in het bezit is van - een voor de uit te voeren
Opdracht adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer
garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking
gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig
worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde
worden betaald.
3. Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer nadrukkelijk te vrijwaren voor alle
mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken
hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Zorgovereenkomst.
Artikel 7 Geheimhouding en Klantenbeding
1. Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en privacy van Klanten in acht nemen. Bovendien
verbindt Opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te
verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Opdrachtnemer of personen,
van wie hij zich bij de uitvoering van de Zorgovereenkomst bedient, kennis neemt
onderscheidenlijk nemen bij Zorg in natura ten behoeve van Opdrachtgever en/of
Klanten, teneinde de persoonsgegevens van de Klanten te beschermen.

2. De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de
Zorgovereenkomst.
Artikel 8 Duur en beëindiging
1. De Zorgovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij, gelet op de continuïteit
van de zorg, een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is.
2. De Zorgovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet
met onmiddellijke ingang.
3. Iedere partij heeft verder het recht de Zorgovereenkomst alsmede een (individuele)
Opdracht tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de
andere partij na een aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen
zoals genoemd in de Zorgovereenkomst niet is nagekomen, waaronder mede wordt
verstaan het maken van fouten bij het registreren/administreren van de Zorg in natura
en/of het beschadigen van de goede naam van de ander.
Artikel 9 Overige bepalingen
1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Zorgovereenkomst kunnen uitsluitend
schriftelijk door partijen worden overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van de Zorgovereenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
3. De Zorgovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een
Opdracht of een nadere Zorgovereenkomst, die in het kader van de uitvoering van de
Zorg in natura worden gesloten.
Artikel 10 Rechtskeuze en toepasselijke rechter
1. Op de Zorgovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen uit de Zorgovereenkomst voortvloeien, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het district van vestiging Walking
Together.
Artikel 11. Klachten en geschillencommissie
1. Walking Together haar klachtenprocedure verloopt via Solopartners B.V.,
Lidmaatschap nummer: 113363
Ridderhof 67, 5341 HS Oss
info@solopartners.nl
www.solopartners.nl
tel: 085-2010140
Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze gehele algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Groningen
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.

