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Jij bent klant of deelnemer aan een van mijn programma’s,
In deze algemene voorwaarden zijn onze rechten en plichten vastgelegd. Mocht er iets
zijn waarover je niets kunt vinden in deze voorwaarden neem dan even contact met me
op. Dan vinden we samen een oplossing.

Jij & Ik.
Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee
bedoeld:
Ik: Janneke de Geus en haar bedrijf JANNEKE DE GEUS.NL ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 24396169
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst
aangaat met mij.
Programma: Alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als
offline, in groepsverband of individueel.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten tussen jou en mij.

Aanbod
Ik doe een aanbod op de website, via social media en op andere manieren.
Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet
meer.

Overeenkomst

We hebben een overeenkomst wanneer je akkoord gaat met een aanbieding, als je de
overeengekomen vergoeding betaald hebt.
Ik kan natuurlijk geen garantie geven over het bereiken van het resultaat dat jij voor
ogen hebt. Wel committeer ik me aan een zo goed mogelijke uitkomst voor jou.

Programma’s
Je kunt tegen betaling een (online) programma of masterclass volgen bij me.
Toegang tot alle diensten is persoonlijk. De inloggegevens en de materialen uit het
programma zijn niet bestemd voor derden.
Je kunt pas na betaling deelnemen aan een programma of masterclass.
Als er digitale programma`s aangeboden worden, geldt dat je een internetverbinding
moet hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor
schade of gemiste programmaonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of
internetverbinding hebt.

Persoonlijke begeleiding
Als je persoonlijke sessies boekt spreken we samen data af voor coaching en
begeleiding.

Vergoeding en betaling
Je betaalt alles vooraf of in termijnen zoals we samen afspreken bij de dienst die je
kiest.

Annulering en restitutie
Als het gaat om live bijeenkomsten geldt dat tot 2 weken voor de aanvang van het
evenement of de training 90% van het door jou geïnvesteerde bedrag wordt
teruggestort op je rekening.
Bij annulering tussen de 14 en 2 dagen wordt 50% teruggestort op je rekening. Bij
annulering binnen 48 uur voor aanvang van het evenement of de training is teruggave
van het door jou geïnvesteerde bedrag niet mogelijk. Je ticket is wel overdraagbaar en
kan doorgegeven worden aan iemand anders.
Als een evenement of training door mij wordt geannuleerd of verplaatst naar een
andere datum of locatie ben ik verplicht (indien jij dat wilt) het tarief terug te storten op
je rekening.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
De kennis en kunde die ik doorgeef zijn aan jou om toe te passen in je leven en bedrijf.
Mij kun je aanspreken als er wettelijke of contractueel iets niet klopt.
Mocht je vragen hebben laat het me dan weten door te mailen naar
info@jannekedegeus.nl of bel me via 06-48753074

Ps. Deze algemene voorwaarden zijn er voor de duidelijkheid. Mijn visie is dat we er samen altijd
uitkomen. Want dat voor ons allebei belangrijk.
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