Algemene Voorwaarden:

Individuele trajecten:
• Het volledige bedrag van de aangeboden dienst dient voor aanvang van de volgende
sessie of bij de eerste sessie te worden voldaan. Wordt dit bedrag niet voldaan bij de eerste
sessie, dan is het niet mogelijk om met de sessie mee te doen.
• De betaling dient overgemaakt te worden op rekening nummer :
NL 49 TRIO 0788 9357 55 Nicole Coaching.
• De sessies zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
• Annulering na start van de sessies is niet mogelijk.
• Bij ernstige blessure of langdurige ziekte kan de sessies worden "bevroren”. Bel in dat geval
altijd direct: 06-29518632.
• Een deelnemer dient zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden, indien dit niet gebeurt
gaat er een sessie verloren.
• Het is je eigen verantwoordelijkheid om je gemiste sessies in te halen. Gemiste sessies geven
geen recht op restitutie, ook niet bij vakanties.
• Wanneer door Nicole Coaching sessies worden afgezegd (bijvoorbeeld wegens vakantie),
heeft zij het recht de duur van sessies evenredig op te schorten.
• De sessies zijn 4 maanden geldig & het online programma is 2 maanden geldig.
• Deelname aan de sessies en online programma’s is geheel op eigen risico. Nicole Coaching
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of blessures opgelopen tijdens één
van deze activiteiten.
• De deelnemer verklaart volledig gezond (fysiek) te zijn om deel te nemen aan de sessies en
online programma’s van Nicole Coaching. (raadpleeg indien nodig je huisarts).
* De deelnemer verklaart ten alle tijden zijn/ haar traject en contactgegevens van diens
psycholoog of therapeut of psychiater te vermelden bij de aanmelding van Nicole Coaching.
Gebeurd dit niet, kunnen de sessies niet voortgezet worden.
• Nicole Coaching is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van meegebrachte persoonlijke
eigendommen voor, tijdens of na haar activiteiten.
• De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van Nicole Coaching, in ieders belang en ter
verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te
volgen.

Business coaching :

Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

•

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend
schrijven.

•

Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van
de opdracht kosteloos geschieden.

•

Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de
opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.

•

Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de
opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.

•

Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient
100% van het offertebedrag te worden vergoed.

•

De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een
aanvang zou nemen.

Handtekening deelenemer /opdrachtgever:

handtekening Nicole Coaching :

Datum

Datum

