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Algemene Voorwaarden Yvonne Margaretha 
 

In deze algemene voorwaarden zijn voorwaarden verschillend bij 

bepaalde producten of diensten. 
Yvonne Margaretha heeft: 

1. Algemene voorwaarden on- en offline diensten, zoals trainingen en 
coaching;  

2. Algemene voorwaarden webwinkel producten; 
3. Algemene voorwaarden voor luisterkindafstemmingen. 
 

Algemeen 

1. Definities 

1.1. Yvonne Margaretha, (www.yvonnemargaretha.com, 

www.academy.yvonnemargaretha.com, 

www.community.yvonnemargaretha.com) als handelsnaam opgenomen in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04082018, als 

onderdeel van Cleon Coaching B.V. 

1.2. Diensten: alle diensten die worden afgenomen, waaronder en niet beperkt tot: 

online programma’s, live bijeenkomsten, on- en offline coaching (trajecten), 

workshops en evenementen. 

1.3. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, 

zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de 

communicatie voldoende vaststaat.  

1.4. Daar waar ik en mij of mijn staat, wordt het bedrijf/webwinkel Yvonne 

Margaretha bedoeld. 

1.5. Daar waar jij, je of jou staat, wordt “klant of consument” bedoeld. 

 

2. Contactgegevens 

2.1. Email  :  welkom@yvonnemargaretha.com 

2.2. Vestigingsadres:  Watersnip 1, 7742PZ, Coevorden. 

 

3. Werkingssfeer 

3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen van, 

opdrachten en overeenkomsten van mij. 

3.2. Eventuele inkoop en andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing. 

3.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien ik 

dat schriftelijk bevestigd hebt. In dat geval zijn de voorwaarden zoals bevestigd 

slechts eenmalig van toepassing. 

3.4. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest op een 

rechtsverhouding tussen mij en jou, wordt je bij voorbaat geacht ingestemd te 

hebben met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op hierna 

gesloten overeenkomsten tussen mij en jou. De laatste versie van de algemene 

voorwaarden is verkrijgbaar via de website of via de mail genoemd onder de 

contactgegevens.  

 

4. Voorwaarden Luisterkindafstemmingen 
4.1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de jij een aanvraag voor een 

luisterkindafstemming schriftelijk aan mij hebt gedaan, akkoord gegaan bent met 

de voorwaarden, alle gegevens hebt toegestuurd en betaald. Je hebt daarmee 

opdracht verstrekt voor het maken van een Luisterkind afstemming. 
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4.2. In plaats van betaling kan door afname van een dienst een gratis 

luisterkindafstemming als bonus aan jou zijn verstrekt. Hiervoor gelden dezelfde 

voorwaarden als in dit artikel, met uitzondering van de betalingsvoorwaarden en 

restitutie van betaling. Restitutie is niet van toepassing.  

4.3. Een luisterkindafstemming wordt alleen gemaakt op aanvraag en verzoek van jou 

en mag niet voor een ander zijn dan jou. 

4.4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door mij een termijn is 

overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is 

overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook 

geen toerekenbare tekortkoming op. Jij kan om die reden de overeenkomst dan 

ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.  

4.5. Ik ben geen therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog, medium, of 

andersoortig behandelaar of healer. Ik ben luisterkindwerker en ik werk volgende 

de luisterkindmethode. 

4.6. Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard 

dan ook.  

4.7. Ik doe en stel geen vragen die gericht zijn op toekomstvoorspellingen.  

4.8. Ik stel geen directe vragen tijdens een luisterkindafstemming aan jou over welke 

keuze je exact wil maken, bijvoorbeeld of je wel of niet bij je partner blijft of er 

wel of niet een tweede kindje komt.  

4.9. Een luisterkindafstemmingen kan confronterend zijn. Bijvoorbeeld in de situatie 

dat het kind iets verteld over de verzorging van de ouder. Ik raad aan om de 

luisterkindafstemming niet aan te vragen, indien je hier niet van gediend bent. 

4.10. De verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen ligt bij jou, degene 

waarop is afgestemd of bij een kind bij de ouders of verantwoordelijke 

verzorgers. 

4.11. Tijdens een afstemming wordt nooit het hogere plan van een kind of 

volwassene besproken. In een afstemming worden eventueel alleen prioriteiten 

belicht.  

4.12. Alleen een ouder of verzorger die de verantwoordelijkheid heeft voor een 

kind – en bij wie het kind woont – kan een afstemming aanvragen. 

4.13. Ik heb altijd de mogelijkheid om een afstemming te weigeren. 

4.14. Kinderen van 10 jaar en ouder moeten ouders toestemming geven een 

afstemming aan te vragen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Indien de 

ouders aangeven dat het kind akkoord is, ga ik er vanuit dat jij dit naar eer en 

geweten meld.  

4.15. In principe doe ik de afstemmingen binnen twee weken na het ontvangen 

van de informatie, aanvraag en het geldbedrag (dan wel betaling door middel van 

de bonus). Mocht dat niet lukken dan zal ik dat van te voren aangeven. Je kunt 

dan een afweging maken om langer te wachten of van de afstemming af te zien. 

4.16. In het geval dat een afstemming al is ingepland en ik de afstemming door 

omstandigheden niet volgens de planning kan doen dan wordt in overleg besloten 

om de afstemming later te doen of het geld terug te storten. 

4.17. Bij elke overeenkomst tussen mij en jou verplicht ik mij ertoe de 

overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van 

vakmanschap en zorgvuldigheid die jij van mij kan en mag verwachten op het 

moment dat de opdracht tot stand komt. 

4.18. Met elke overeenkomst tussen mij en jou accepteer ik een 

inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij vanzelf 

dat ik me tot het uiterste inspan om een resultaat te bereiken dat voor jou en mij 

bevredigend is. 
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4.19. Voor het nakomen van mijn verplichtingen ben ik afhankelijk van 

informatie of medewerking van jou, ik ben van het nakomen van mijn 

verplichtingen gevrijwaard wanneer de jij nalaat om de benodigde informatie of 

medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 

4.20. Annulering of opzegging van een overeenkomst met kan alleen schriftelijk, 

waaronder e-mail plaatsvinden. 

4.21. Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat ik de 

Luisterkind afstemming heb bevestigd. Bij annulering of opzegging na deze 24 

uur vindt geen restitutie plaats. Bij annulering of opzegging van een 

spoedafstemming vindt geen restitutie plaats; ook niet binnen 24 uur nadat een 

spoedafstemming heeft bevestigd. 

4.22. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan 

Yvonne Margaretha worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval 

van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding. 

4.23. Indien ik gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van 

overmacht in gebreke ben ten aanzien van mijn verplichtingen voortkomende uit 

de overeenkomst, heb jij het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-

mail en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, 

zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 

4.24. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Yvonne Margaretha 

tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals: 

brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale 

netwerk. 

4.25. Het tarief van mij bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per 

overeenkomst.  Alle door mij opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen 

moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

4.26. Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor hoe je omgaat met de uitkomst 

van de luisterkindafstemming. Je beoordeelt zelf de accuratesse en bepaalt zelf 

wat voor jou klopt en wat je met de inhoud doet. Ik ben alleen aansprakelijk voor 

aan jouw toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of 

grove nalatigheid. Voor aan jou toegerekende schade kan ik in geen enkel geval 

aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die je claimt te 

hebben opgelopen als gevolg van een door mij gemaakte Luisterkind afstemming 

valt onder deze clausule. 

4.27. Wanneer ik ben gehouden aan vergoeding van door de jou geleden schade, 

is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de 

opdracht.  

4.28. De totale vergoeding van mij aan jou kan nooit meer bedragen dan € 

500,=.  

4.29. Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ik 

in het kader van de overeenkomst heb verkregen. Informatie geldt als 

vertrouwelijk als dit door jou is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit 

de aard van de informatie.  

4.30. Als ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 

gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter 

aangewezen derden mede te verstrekken, en als ik mij niet kan beroepen op een 

wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van 

verschoning, dan ben ik niet gehouden tot.  

4.31. Tenzij jij nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleen je 

mij bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens 

van jou in mijn bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Ik beheer 

deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut 

ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking 

aan derden. 


