
Algemene voorwaarden en Privacy Policy  

Joke Borst Inbalance 

Lutkedijk 26 

1713 KP  Obdam 

Hierna te noemen: opdrachtnemer 

  

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

Opdrachtgever: de afnemer van diensten van Joke Borst. 

Opdrachtnemer: vertegenwoordiger van Joke Borst als gebruiker van deze algemene 

voorwaarden. 

Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening tussen Joke 

Borst en opdrachtgever. 

Cliënt, deelnemer, supervisant of coachee: degene die deelneemt aan een traject, indien 

afwijkend van de opdrachtgever. 

  

Artikel 2. Algemeen 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst en overeenkomst tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeen gekomen. 

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer 

waarvoor derden worden betrokken voor de uitvoering. 

3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van 

toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

4. Als opdrachtnemer niet steeds exacte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, 

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer het 

recht verliest in andere gevallen strikte naleving van deze bepalingen van deze voorwaarden te 

verlangen. 

  

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 

14 dagen. Alleen na schriftelijke aanvaarding binnen 14 dagen is opdrachtnemer gebonden aan 

de offerte. 

2. Een aanbieding of offerte vervalt indien de dienst, zoals vermeld in de aanbieding/offerte in de 

tussentijd niet meer door opdrachtnemer geleverd kan worden. 

3. De prijzen genoemd in de offertes zijn inclusief of vrij van BTW, tenzij anders aangegeven. 

4. Als een offerte kennelijke vergissingen of verschrijvingen bevat is opdrachtnemer niet 

gehouden aan de uitvoering van aanbiedingen of offertes. 

5. Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 

 Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst. 
1. Op het moment dat opdrachtnemer de getekende offerte van opdrachtgever in bezit heeft is  

de overeenkomst tot stand gekomen. 

2. Overeenkomsten afgesloten met opdrachtnemer hebben een inspanningsverplichting, geen 

resultaatsverplichting, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van 

het moment van nakomen van 

opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de 

ABvC en LVSC naar beste inzicht en vermogen naleven. 

3. Opdrachtnemer heeft, voor zover dit een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, het 

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de 

opdrachtgever gebeuren. 



4. Indien het nodig is dat opdrachtnemer aanvullende gegevens nodig heeft die van belang zijn 

voor de uitvoering van een overeenkomst dient de opdrachtgever deze tijdig aan te leveren. 

Mochten deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van 

de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voor het gebruik van 

persoonlijke gegevens heeft opdrachtnemer een Privacy Policy. Ga naar het laatste deel van dit 

document om de Privacy Policy te lezen. 
Als opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door 

opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, 

tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

  

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen 

tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtgever en de 

deelnemer aan het traject dienen hier beide mee akkoord te gaan. Hieruit volgende financiële 

en/of kwalitatieve consequenties worden door opdrachtnemer vooraf aan de opdrachtgever 

kenbaar gemaakt. 

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar 

is. 

  

Artikel 6. Contractduur en opzegging 
1. Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal 

leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden 

een termijn overeenkomen, dan is dit nooit een fatale termijn. In onderling overleg kan worden 

besloten eerder te stoppen met de dienstverlening of om langer door te gaan. 

3. Bij verhindering betreffende een gemaakte afspraak betreffende een sessie, dient deze door de 

opdrachtgever minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd, anders dient 50% van de 

kosten door de opdrachtgever alsnog te worden voldaan. 

4. Beide partijen kunnen alleen in onderling overleg de overeenkomst voortijdig beëindigen.  

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer 

in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten 

werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag 

liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich 

meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

  

Artikel 7. Opschorting en ontbinding 
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

overeenkomst te ontbinden indien: 

• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

• na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval 

er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen slechts gedeeltelijk of 

https://www.alphamegahosting.com/sitecoach/privacy-policy-nl
https://www.alphamegahosting.com/sitecoach/privacy-policy-nl


niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming 

haar rechtvaardigt. 

• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is. 

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd 

dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de 

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen 

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

 Artikel 8. Geheimhouding 
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt 

als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de 

informatie. 

2. Opdrachtnemer zal persoonlijke gegevens van opdrachtgever, alsmede een verslag van het  

traject vastleggen in een schriftelijk dossier. 

3. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever 

extern gerefereerd worden. 

3. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten/coachees/ supervisant kan 

alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de cliënt/coachee/ supervisant en 

wanneer cliënt minderjarig is, zijn ouders.. 

4. Als voor uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld gelden de 

verplichtingen in dit artikel ook voor hen. 

5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer 

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 

derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 

dan wel door de bevoegde rechter erkend of  toegestaan recht van verschoning, dan is 

opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij 

niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor 

ontstaan. 

  

Artikel 9. Honorarium 
1. Opdrachtnemer meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium. 

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond  

van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke  

uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden  

verricht, tenzij een daarvan afwijking uurtarief is overeengekomen. 

3. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van 

aanbieding en levering de tarieven t.a.v. bijv. lonen zijn gestegen. 

4. Jaarlijks wordt dit vast honorarium of uurtarief op 1 januari aangepast aan inflatie en 

marktconformiteit. Opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van dit honorarium indien die 

jaargrens wordt overschreden. 

  

 



Artikel 10. Betaling 
1. Het overeenstemminggesprek via de telefoon  is kosteloos. 

2. Na het eerst gesprek van ongeveer een uur, bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer 

of een overeenkomst wordt aangegaan. 

3. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na 

factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

4. Als opdrachtgever in gebreke blijft binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever  

van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand,  

tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het  

opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het  

moment van voldoening van het volledige bedrag. 

5. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten 

behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken 

of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze tegenover de opdrachtgever 

schadeplichtig kan worden. 

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever  

zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 

alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open 

staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere 

factuur. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 

eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

 

Artikel 11. Incassokosten 
In geval opdrachtnemer om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet betaling 

van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever 

naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds  zijn begrepen 

de kosten van incassobureaus evenals de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, 

ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van 

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de 

verschuldigde hoofdsom. 

  

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door opdrachtnemer in bruikleen gegeven zaken, daaronder eventueel mede begrepen 

kaarten, spellen, boeken, DVD'S blijven eigendom van opdrachtnemer . 

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsbehoud vallende zaken te verpanden 

noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel 

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel 

als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

4. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter 

beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in 

oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze 

verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

5. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in 

gebreke blijft met de onder 12.4 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit 



vloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te 

verhalen. 

  

Artikel 13. Intellectuele eigendom 
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele 

eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde 

diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De 

opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel 

waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, 

model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane 

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie 

ter kennis van derden wordt gebracht. 

  

Artikel 14. Onderzoek, klachtenprocedure 
1. Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de Ethische Code/Beroepscode. 

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na 

ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden 

schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd 

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is 

adequaat te reageren. 

3. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. 

Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

4. In voorkomende gevallen kan de opdrachtgever besluiten tot het deponeren van genoemde  

klachten bij de S.C.A.G. zie artikel 18. 

5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of 

zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

  

Artikel 15. Aansprakelijkheid 
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt 

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht 

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot 

maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te 

verstrekken uitkering. 

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen 

worden; 

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 

Algemene Voorwaarden. 

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever 

heeft genomen, al dan niet in overleg met opdrachtnemer. 

Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes. 



5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe 

schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

  

Artikel 16. Vrijwaringen 
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan 

aan opdrachtnemer toerekenbaar is. 

    2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot  

     rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens,    

     die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  

  

Artikel 17. Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening 

komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-

voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer 

niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid 

die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten 

nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der 

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade 

aan de andere partij. 

5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk  

zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is opdrachtnemer 

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 

overeenkomst. 

 

  

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is 

Nederlands recht van toepassing. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen  

kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht 

 het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

4. Voor zover de werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de 

beroepsverenigingen waarbij opdrachtnemer is aangesloten, dan is opdrachtnemer gehouden 

aan de bepalingen van deze beroepsverenigingen tijdens de uitoefening van haar werk in het 

kader van het traject. De klachtenregelingen van desbetreffende beroepsverenigingen zijn geldig 

voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop 

door cliënt/coachee/ supervisant of  opdrachtgever een beroep wordt gedaan.  



Gebruiker heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counsellor” en het 

“Klachtenreglement” van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”.  

• Mocht u een klacht hebben over de door mij verleende diensten, dan wil ik u vragen dit met mij 

te bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan verwijs ik u voor klachten die betrekking hebben op 

de behandeling naar de ABvC (klachten@abvc.nl)  

De procedure klachtenafhandeling, het klachtenreglement en de gedragscode zijn in een 

informatiemap in de praktijk en op de website van de ABvC (www.ABvC.nl) beschikbaar. In de 

informatiemap zijn ook de praktijkwaarneming, tarieven, algemene gegevens van Joke Borst 

Inbalance, verzekeringsgegevens, VOG, bewijzen van inschrijving, CV en diploma’s, supervisie 

en intervisie van de counselor te vinden.  

• Joke Borst is ingeschreven bij S.C.A.G. (Een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de 

Complementaire en Alternatieve zorg) met inschrijfnummer: 14576.  

Wanneer u, ik en de klachtenfunctionaris met elkaar niet tot een oplossing komen, wordt de 

klacht doorgeleid naar de SCAG. Het besluit van de SCAG is bindend. 

(www.degeschillencommissiezorg.nl)   

 

Artikel 19. Vervaltermijn 
Voor zover in deze algemene voorwaarden niets anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten 

en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in 

verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in elk geval na één jaar na 

het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het 

bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

  

Artikel 20. Wijziging, uitleg en vindplaats van voorwaarden 
1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de  

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde 

van de totstandkoming van de overeenkomst. 

 

 

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van www.jokeborst.nl 

Alle informatie die www.jokeborst.nl communiceert via de website en via andere elektronische  

wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten  

die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de  

geboden informatie correct is. 

 

Joke Borst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je  

PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou  

kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze  

website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Joke 

Borst verzonden e-mails .  

 

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht via het  

contactformulier. Joke Borst maakt voor haar werk ook gebruik van persoonlijke gegevens van  

haar klanten. Ga naar het laatste deel van dit document om de Privacy Policy te lezen. 

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, via  

de links, worden niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Joke Borst. 

 

Joke Borst staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op  

deze site en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen  

http://www.jokeborst.nl/
https://www.alphamegahosting.com/sitecoach/privacy-policy-nl


enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen  

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk  

aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele  

kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.  

                                                  

Joke Borst kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten,  

overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan 

 

 

• In de Privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens van de cliënt verwerkt 

worden, het waarom en wat de grondslag hiervoor is. Ook vind de cliënt hier beschreven wat de 

rechten zijn onder de nieuwe AVG wetgeving. Met het ondertekenen van de gekregen 

overeenkomst na de eerste ontmoeting verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van de via 

de site www.jokeborst.nl te lezen, Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van Joke Borst, 

Inbalance en er mee instemt. 

 

Privacy Policy 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw counselor/coach/trainer, een 

dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat 

aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde intake en 

counselings- en coachingssessies en eventueel gemaakte testen.   

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw counseling/coaching noodzakelijk 

zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.  

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  

· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,  

· ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier  

· ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens  

· niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een sessie en 

het uitvoeren van de financiële administratie,  

· de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) schriftelijk in een dossier in een 

afgesloten kast bewaar.   

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  

· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een 

verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  

· voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.  

· voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale intervisie.  

· een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, 

zodat ik een factuur kan opstellen. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een 

met een wachtwoord beveiligde computer met actuele antivirussoftware.  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 

informeren en expliciet uw toestemming vragen.  

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 

vereist 15 jaar bewaard.  

Privacy op de factuur  

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, 

zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.   

• Uw naam, adres en woonplaats   

• uw geboortedatum en verzekeringsnummer 

• de datum van de behandeling (of start en einddatum van de gevolgde training)  

http://www.jokeborst.nl/


• een korte omschrijving van de behandeling of training, zoals bijvoorbeeld ‘counseling’  

• de kosten van het consult  

• de prestatiecode van de betreffende behandeling voor de zorgverzekeraar  

Uw rechten  

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy 

rechten:  

1. Recht op dataportabiliteit.   

Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.  

2. Recht op vergetelheid   

De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 15 jaar te bewaren, is 

een wettelijke verplichting die boven de AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte 

persoonsgegevens te laten wissen.  

4. Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde 

persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens zonder oordeel. U heeft het recht het gebruik van 

de harde gegevens aan te laten passen indien:  

• de gegevens mogelijk onjuist zijn  

• De gegevens onvolledig zijn  

• de verwerking onrechtmatig is  

• de gegevens niet meer nodig zijn  

5. Recht op inzage.   

Het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counselor die 

hij/zij voor zichzelf maakt.  

6. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.   

Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze 

besluiten.  

7. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.   

Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.  

Indien u aanspraak wilt maken op een van deze rechten kunt u gebruikmaken van de volgende 

voorbeeldbrieven https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven en deze bij 

mij indienen. Wij maken dan een document op waarin  nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. 

het omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

 

Juni 2018 

Joke Borst 

 


