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DISCLAIMER  

 
Informatieve doeleinden 

Alle adviezen, praktische tips etc. zijn slechts een indicatie waaraan geen 

rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, 
bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal 

kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording. Praktijk 
een Gouden Dag doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of 

ziektepreventie. Alle inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden 
ter ondersteuning voor groei in bewustzijn en zelf-studie. 

De toepassing van Praktijk een Gouden Dag is, in welke vorm dan ook, GEEN 

vervanging van een medische behandeling of ingreep.  
 

Individuele coaching en deelname aan een cursus(sen) is bedoeld voor mensen 
die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen 

spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij (psychische) klachten of 
ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om 

hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften. 
 

Niet aansprakelijk 
Dorien Ketel is niet aansprakelijk voor de (materieel & immateriële) gevolgen 

van de door de lezer en/of deelnemer toegepaste adviezen en ideeën. Haar 
intentie is om betrouwbaar en actuele informatie te geven. Desondanks is het 

mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Dorien Ketel sluit 

alle aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte schade als gevolg van 
het gebruik van de informatie. Dorien Ketel houdt zich het recht voor de 

informatie op de website en in cursussen te wijzigen met onmiddellijke ingang 
en zonder kennisgeving vooraf. 

 
Auteursrechtelijke bescherming 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk 
op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar 

gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Praktijk een Gouden Dag/ Dorien Ketel.  

 
Privacywetgeving 

Met uw gegevens wordt volgens de privacywetgeving omgegaan, waarbij ze 
enkel en alleen worden gebruikt om u te informeren over 

wetenswaardigheden, aanbiedingen en nieuws. Uw gegevens worden niet 

verstrekt aan derden. 
 

Verder zijn ook altijd de algemene voorwaarden van kracht. 
 

Voor vandaag wens ik je een Gouden Dag, 
 

Dorien Ketel  
maart 2018 
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Algemene voorwaarden Praktijk een Gouden Dag | Dorien Ketel 

 Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
- opdrachtnemer: Praktijk een Gouden Dag die deze algemene voorwaarden gebruikt 

voor het aanbieden van haar diensten; 
- opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de 

werkzaamheden verstrekt; 
- diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en 
diensten waaronder consulting, training, coaching en andere vormen van begeleiding, 

alles in de ruimste zin van het woord; 
- cursist: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, of begeleidingstraject, dat 

laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. 

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen; 

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij 

de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, 
kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen; 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 
opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

 

  
 

 

   
Artikel 3. Inschrijving   

1. Inschrijving geschiedt schriftelijk door middel van het aanmeldformulier; 
2. Met het versturen van het aanmeldformulier bevestigt de opdrachtgever 

deelname aan de cursus; deelname is pas definitief na ontvangst van de 

financiële bijdrage en gebeurt in volgorde van ontvangst.  
3. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd; 

4. De opdrachtgever wordt na inschrijving op de hoogte gebracht van de wijze 
van betaling; 

5. Het cursusgeld dient uiterlijk 1 week na inschrijving door ‘Praktijk een Gouden 

Dag’ te zijn ontvangen;  
6. Enkele weken voor aanvang van de cursus volgt een definitieve uitnodiging; 
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Artikel 4: Wijziging door de opdrachtgever of cursist 

 
1. bij annulering tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van de cursuskosten in 

rekening gebracht; 
2. bij annulering binnen 14 dagen is Praktijk een Gouden Dag genoodzaakt de 

volledige cursuskosten in rekening te brengen; 

3. Bij afmelden wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht. 
4. indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt 

wordt geen cursusgeld geretourneerd; 
5. Gemiste dagen kunnen in overleg worden ingehaald op een ander moment. 

Praktijk een Gouden Dag geeft geen restitutie voor gemiste dagen. 

6. annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden; uitgegaan 
wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum; 

7. uiteraard zal ‘Praktijk een Gouden Dag’ en de cursusleidster rekening houden 
met de aard van de omstandigheden voor annulering. In afwijking op 
bovenstaande kan ‘Praktijk een Gouden Dag’ beslissen om het cursusgeld 

gedeeltelijk te retourneren, ongeacht tijdstip van annulering; 
8. Een individueel begeleidingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het 

gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. 
verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige 

tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de 
opdrachtgever dan wel de aangewezen cursist niet op het geplande gesprek 
verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 

  

  

Artikel 5. Annulering door ‘Praktijk een Gouden Dag’   
‘Praktijk een Gouden Dag’ behoudt zich het recht voor een cursus bij onvoldoende 

aanmeldingen beschikbaarheid van de docent(en), cursusruimte of overmacht te 
annuleren. 

 

  

Artikel 6. Vertrouwelijkheid   
1. De cursusleidster zal de door de opdrachtgever & cursist verstrekte informatie 

vertrouwelijk behandelen.  

2. De opdrachtgever & de cursist dient de door andere cursisten en 
cursusleidster verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. De cursist 

dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.  
3. ‘Praktijk een Gouden Dag’ mag foto’s die eventueel gemaakt worden tijdens 

de bijeenkomsten plaatsen op haar websites en op de facebookpagina van 

Praktijk een Gouden Dag. 

  
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot 
een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen; 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, 
heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 

door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden; 
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma 

organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 
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Artikel 8. 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; 

2. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

‘Praktijk een Gouden Dag’ cursusmateriaal of ander (schriftelijk) materiaal op 
enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te 

geven. 
 
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

1. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. 

Deelname is voor eigen risico; 

2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor 

materiele dan wel immateriële schade ontstaan door of in verband met door 

haar verrichte diensten, direct of indirect, in welke vorm dan ook.  

3. De klant vrijwaart Praktijk een Gouden Dag tegen elke aansprakelijkheid 

voor door derden geleden schade.   
 

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een 

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te 

wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg 
dienovereenkomstig aanpassen; 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of 
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden 
beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op 

de hoogte stellen; 
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren 
inlichten; 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij 
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een 
overschrijding van dit honorarium tot gevolg 

heeft. 
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Artikel 11. Betaling 

1. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te 
worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening 

van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 

2. 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 jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan 
worden. De klant is gehouden tot vergoeding van rente over het verschuldigde 
bedrag, voor de duur van het verzuim. De rente wordt gesteld op 1% per 

maand of een deel daarvan. 
3. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd 

ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van 
haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. 

4. Alle opgegeven bedragen zijn voor particulieren incl. btw en bedrijven ex. btw. 

Opdrachten in afspraak zijn ex. reiskosten.  
5. Betaling lezing dient te geschieden bij aanvang op locatie. 

 
 

 
Artikel 12. Incassokosten 
Ingeval opdrachtnemer 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, alsmede 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 13. Ontbinding 
Praktijk een Gouden Dag kan zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden of 

de nakoming ervan opschorten indien a) de klant één van de verplichtingen uit deze 
overeenkomst en/of de disclaimer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b) zich 
omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Praktijk een Gouden 

Dag ernstig in gevaar brengen als gevolg van bijvoorbeeld surseance van betaling, 
(een aanvraag tot) faillissement, beslaglegging, handelsonbekwaamheid en ontbinding 

van de klant als rechtspersoon. 
 
 

Artikel 14. Geschillenbeslechting 
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is 

Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en 

Praktijk een Gouden Dag ontstaan, zullen worden berecht door een bevoegde 

rechter in het arrondissement Den Haag, regio Gouda. 
3. Onder geschillen worden mede begrepen de situaties welke slechts door één 

van de partijen als geschil worden beschouwd. 
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Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden 

 
1.  Praktijk een Gouden Dag behoudt zich het recht voor deze Algemene  

Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met 

inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de 

wijzigingen op de website van Praktijk een Gouden Dag of per elektronische 
berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde 

worden doorgevoerd. 
3. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij 

tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de 

overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de 
opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 


