
Algemene voorwaarden Mijnscheidingscoach 
 

Artikel 1         Toepasselijkheid 

1.      Mijnscheidingscoach adviseert en begeleidt particuliere en zakelijke klanten op het gebied van 

scheidingen. Daarnaast verzorgt Mijnscheidingscoach workshops op dit gebied.   

2.      Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten met Mijnscheidingscoach van toepassing. Van 

deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij afwijking schriftelijk overeengekomen is. 

3.      De voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien Mijnscheidingscoach 

hiermee schriftelijk instemt. 

4.      Indien meerdere sets van algemene voorwaarden van toepassing zijn en deze voorwaarden 

conflicteren prevaleren de voorwaarden van Mijnscheidingscoach. 

5.      Mijnscheidingscoach is bevoegd de algemene voorwaarden aan te passen. De voorgaande versie 

van de voorwaarden blijft van toepassing op een voor het moment van wijziging gesloten overeenkomst. 

6.      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is blijven de overige 

bepalingen van toepassing. 

Artikel 2         Totstandkoming overeenkomst 

1.      Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Mijnscheidingscoach zijn vrijblijvend. Alle prijsopgaven zijn 

exclusief BTW. 

2.      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte. Deze 

aanvaarding kan blijken uit ondertekening, maar ook door uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

 Artikel 3         Verplichtingen van Mijnscheidingscoach 

1.      Mijnscheidingscoach zal zich bij de uitvoering van haar opdracht gedragen als een zorgvuldig 

handelend opdrachtnemer. 

2.      Mijnscheidingscoach zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk 

behandelen. 

 Artikel 4         Verplichtingen van opdrachtgever 

1.      Opdrachtgever dient Mijnscheidingscoach tijdig en volledig inlichtingen te verstrekken die nodig 

zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. 

2.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Mijnscheidingscoach 

voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen. 



3.      Opdrachtgever verkrijgt gedurende de uitvoering van de opdracht een gebruiksrecht op zaken 

waarop het intellectuele of industriële eigendomsrecht van Mijnscheidingscoach rust. Opdrachtgever is 

gehouden na uitvoering van de opdracht het gebruik van deze zaken te staken en gestaakt te houden. 

 Artikel 5         Betaling 

1.      Betaling van de facturen van Mijnscheidingscoach geschiedt binnen dertig dagen na 

factuurdatum. 

2.      Indien opdrachtgever van mening is dat de factuur onjuist is, kan opdrachtgever binnen twee 

weken na factuurdatum het bezwaar kenbaar maken aan Mijnscheidingscoach. Nadien geldt de factuur 

als onbetwist tussen partijen. Een bezwaar heft de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de 

factuur niet op. 

3.      Bij niet tijdige of onvolledige betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een 

aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het verschuldigde bedrag wordt alsdan verhoogd met 

wettelijke rente. Daarnaast zijn verschuldigd de buitengerechtelijke kosten voor incasso van 15% van 

het verschuldigde totaalbedrag met een minimum van € 250,00 per uitstel van betaling. 

4.      Mijnscheidingscoach is gerechtigd jaarlijks, met ingang van 1 januari, haar tarieven te verhogen 

op basis van het dan geldende CBS prijsindexcijfer voor goederen en diensten. 

 Artikel 6         Wijziging 

1.      Wijziging in de overeenkomst van opdracht, waaronder begrepen uitbreiding of beperking, is 

slechts mogelijk met schriftelijke goedkeuring van Mijnscheidingscoach. 

2.      Ingeval van wijziging is Mijnscheidingscoach gerechtigd de termijn waarbinnen de 

werkzaamheden worden afgerond en het honorarium aan te passen. 

Artikel 7         Beëindiging 

1.      Beëindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk door schriftelijke opzegging.  

2.      Ingeval van tussentijdse beëindiging vóór het overeengekomen eind van de overeenkomst is 

opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van de resterende overeengekomen vergoeding of te 

declareren uren. Opdrachtgever vergoedt aan Mijnscheidingscoach alle kosten van derden die 

Mijnscheidingscoach gehouden is te vergoeden wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.  

Artikel 8         Aansprakelijkheid 

1.      Mijnscheidingscoach is nimmer aansprakelijk voor schade geleden bij de uitvoering van deze 

overeenkomst door de opdrachtgever.  

2.      Opdrachtgever vrijwaart Mijnscheidingscoach voor aanspraken van werknemers en derden.  



3.      Mijnscheidingscoach is niet aansprakelijk voor tekortschieten van door haar ingehuurde derden 

behoudens opzet of grove schuld.  

4.      Indien geoordeeld wordt dat een beroep op voorgaande leden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is, is Mijnscheidingscoach slechts aansprakelijk voor  schade tot een maximum 

van één maal het totaal van de facturen die van Mijnscheidingscoach aan opdrachtgever in een jaar in 

rekening heeft gebracht voor de betreffende opdracht.  

5.      Indien geoordeeld wordt dat een beroep op het voorgaande lid naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is, is Mijnscheidingscoach slechts aansprakelijk voor zover er sprake is van opzet 

of grove schuld van Mijnscheidingscoach.  

6.      Indien geoordeeld wordt dat een beroep op voorgaande leden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is, is Mijnscheidingscoach slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in voorkomend 

geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd 

met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.  

Artikel 9       Geschillen 

De rechtsverhouding tussen Mijnscheidingscoach en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlandse 

recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. 

 


