Algemene voorwaarden Bij-Nicolette
1. Algemeen
Bij-Nicolette (hierna te noemen als ‘deze praktijk’) is opgericht door Nicolette RusschenkampHegeman, gevestigd aan de Stationsstraat te Borne. Deze praktijk staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder het nummer: 80662331. Deze praktijk is gericht op het coachen en begeleiden
van kinderen en volwassenen en het bieden van gastouderschap.
2. Eigen verantwoordelijkheid
In deze praktijk wordt oplossings- en resultaatgericht advies gegeven, zonder deze te kunnen
garanderen. Ook zal eventueel advies voor het raadplegen van een arts niet worden
achtergehouden. Daarnaast wordt er ook inzet en verantwoordelijkheid van de cliënt verwacht.
Mocht het blijken dat de cliënt zich niet kan of wil inzetten, kan in overleg een vervolgconsult worden
uitgesteld of worden afgebroken. Deze praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen (directe
of indirecte schade of letsel) van de coaching of begeleiding.
3. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten
met deze praktijk en daarmee alle verband houdende handelingen. Deze handelingen kunnen van
zowel voorbereidende als uitvoerende aard zijn. Tijdens de intake zal naar deze algemene
voorwaarden worden verwezen.
4. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Houdende aan de wettelijke regel, is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende
ouder(s)/verzorger(s) akkoord gaan met de coaching of therapie. De ondertekenende ouder of
verzorger draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd
over de coaching of begeleiding en zorgt er tevens voor dat hij/zij ook toestemming geeft. Daarnaast
gaat deze praktijk ervan uit dat tijdens de coachingssessies of begeleiding ten minste een van beide
gezaghebbende ouders aanwezig zal zijn, tenzij de cliënt aangeeft dit niet te willen.
5. Geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid
Deze praktijk is tot geheimhouding verplicht van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van
de coaching of begeleiding. Ze kan ouder(s)/verzorger(s) van een cliënt ouder dan 16 jaar alleen de
zaken meedelen waarvoor de cliënt zelf toestemming heeft gegeven. Indien er sprake is van
bedreiging, onveiligheid en schade met betrekking tot de cliënt, zal deze praktijk
ouder(s)/verzorger(s) wel inlichten, ook zonder toestemming van de cliënt.
6. Regels en afspraken
Er is geen aparte wachtruimte binnen de praktijk. Buiten de praktijkruimte kan er gewacht worden.
In het geval dat er een kind zonder de ouder(s)/verzorger(s) een consult bezoekt, betekent dit dat de
ouder het kind op de afgesproken tijd heeft gebracht en na afloop weer ophaalt. Hiervoor is
bereikbaarheid van de ouder/verzorger tijdens het consult noodzakelijk.
7. Afzeggen afspraak
Het afzeggen van afspraken dient uiterlijk 24 uur van tevoren worden gedaan. Indien dit niet het
geval is worden de volledige kosten in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd
mogelijk. Dit kan per e-mail of telefonisch (zie contactgegevens). Bij afzegging door ziekte is overleg
mogelijk. Deze praktijk is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt en/of de
ouders/verzorgers de verplichtingen uit deze overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomen.

8. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Deze praktijk is bevoegd deze overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
waardoor nakoming van deze overeenkomst onmogelijk is.
9. Tarieven
De tarieven voor de consulten staan onder het kopje ‘Informatie & tarieven’ van de website:
https://bij-nicolette.nl/. Daarnaast zijn ze op te vragen bij de coach. Alle bedragen zijn inclusief 21%
BTW. Kort overleg (minder dan 15 minuten), telefonisch of per e-mail, is bij de coaching en/of
begeleiding inbegrepen. Deze praktijk houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden
worden gespecificeerd. De gespecificeerde werkzaamheden zullen zichtbaar zijn op de factuur.
10. Betalingsvoorwaarden
De in rekening gebrachte kosten dienen contant of uiterlijk binnen 14 dagen overgemaakt te worden
op rekeningnummer NL85 RABO 0360 1637 93 ten name van Bij-Nicolette te Borne. Als er niet
binnen de afgesproken termijn betaald is, ontvangt de cliënt of ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt
een betalingsherinnering. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de
betalingsherinnering is voldaan, dan is deze praktijk gerechtigd bij een tweede herinnering €15,extra, naast het oorspronkelijke bedrag, in rekening te brengen. Mocht het zo zijn dat ook na de
tweede betalingsherinnering niet binnen de aangegeven datum is betaald, is deze praktijk
genoodzaakt de vorderingen die ze heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan
verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is deze
praktijk gerechtigd verdere consulten op te schorten, totdat de cliënt of ouder(s)/verzorger(s) van de
cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.
11. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze Algemene
Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en zijn tevens geplaatst op de website:
https://bij-nicolette.nl/

