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Algemene	voorwaarden	
 
 
	
Algemene	voorwaarden	Speelzondagen	‘Kapitaliseren	Op	Je	Eigenschappen’		
	
	
Artikel	1.	Definities	
Cursist:	de	natuurlijke	persoon	die	aan	de	Speelzondag	deelneemt.		
Speelzondag:	laatste	zondag	van	de	maand	van	12.00	tot	16.00	uur,	zoals	gepland	op	de	website.	
Voorwaarden:	onderhavige	algemene	voorwaarden.		
	
	
Artikel	2.	Toepasselijkheid	
1.	De	voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	de	Speelzondag.	
2.	Wijzigingen	 van	 of	 aanvullingen	 op	 de	 voorwaarden	 dienen	 door	 Loes	Wouterson	 –	 De	 Online	
Coach	schriftelijk	te	worden	bevestigd.		
3.	 Een	 inschrijving	 op	 de	 wijze	 als	 vermeld	 in	 artikel	 3	 lid	 2	 impliceert	 aanvaarding	 van	 de	
toepasselijkheid	van	deze	voorwaarden.	
	
	
Artikel	3.	Inschrijving	en	bevestiging	Speelzondag	
1.	Inschrijving	voor	de	door	Loes	Wouterson	–	De	Online	Coach	te	verzorgen	Speelzondag	kan	door	
de	 Cursist	 plaatsvinden	 na	 het	 invullen	 van	 het	 aanmeldformulier	 op	 de	website.	 Hierna	 ontvangt	
Cursist	een	bevestiging	van	aanmelding.	
2.	Door	verzending	van	deze	bevestiging	komt	de	overeenkomst	met	betrekking	tot	deelname	aan	de	
betreffende	Speelzondag	tot	stand.		
	
	
Artikel	4.	Prijzen	van	de	Speelzondag	
1.	Bij	aanmelding	via	de	website	of	telefonische	aanmelding	gelden	de	prijzen	van	de	Speelzondag,	
zoals	 deze	 zijn	 vermeld	 in	 de	meest	 recente	 verstrekte	 informatie	 die	 door	 Loes	Wouterson	 –	 De	
Online	 Coach	 is	 verspreid	 per	 mail,	 via	 de	 website	 van	 www.de-online-coach.nl/	
kapitaliserenopjeeigenschappen	of	anderszins,	ongeacht	of	de	Cursist	deze	kent.	
2.	Prijzen	kunnen	op	grond	van	onvoorziene	omstandigheden	worden	aangepast.	
3.	 Prijzen	 zullen	 worden	 aangepast	 bij	 wijzigingen	 in	 het	 BTW-regime	 en/of	 de	 hoogte	 van	 de	
geldende	BTW-tarieven.		
	
	
Artikel	5.	Betaling	
1.	Na	aanmelding	voor	een	Speelzondag	zoals	vermeld	in	artikel	3	zendt	Loes	Wouterson	–	De	Online	
Coach	een	factuur	met	betrekking	tot	de	Speelzondag	aan	de	Cursist.	
2.	 Betaling	door	de	Cursist	 dient	 te	 geschieden	binnen	14	dagen	na	 factuurdatum,	doch	uiterlijk	 4	
dagen	voor	aanvang	van	de	Speelzondag.	
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3.	Indien	de	Cursist	niet	binnen	de	in	lid	2	van	dit	artikel	genoemde	termijn	heeft	betaald,	is	hij	van	
rechtswege	 in	verzuim	zonder	dat	een	nadere	 ingebrekestelling	vereist	 is.	De	Cursist	 is	 in	dat	geval	
tevens	 zonder	 nadere	 sommatie	 vanaf	 de	 vervaldatum	 tot	 de	 datum	 van	 algehele	 voldoening	 een	
rente	verschuldigd	van	1%	per	maand,	berekend	over	het	openstaande	 factuurbedrag,	waarbij	een	
deel	van	een	maand	wordt	beschouwd	als	een	hele.	
4.	Indien	de	Cursist	niet	dan	wel	niet	tijdig	betaalt,	zijn	de	daaruit	voor	Loes	Wouterson	–	De	Online	
Coach	 voortvloeiende	 kosten	 voor	 rekening	 van	 de	 Cursist.	 Onder	 deze	 kosten	 zijn	 begrepen	 alle	
gerechtelijke	en	buitengerechtelijke	kosten.		
5.	 Indien	 voor	 aanvang	 van	 de	 Speelzondag	 niet	 de	 volledige	 betaling	 van	 het	 factuurbedrag	 door	
Loes	Wouterson	–	De	Online	is	ontvangen,	 is	de	Cursist	niet	gerechtigd	aan	de	Speelzondag	deel	te	
nemen,	 zonder	 dat	 dit	 de	 Cursist	 ontslaat	 van	 de	 verplichting	 tot	 betaling	 van	 het	 volledige	
factuurbedrag	plus	eventueel	bijkomende	kosten.		
	
	 	
Artikel	6.	Annulering	door	Cursist	
1.	Kosteloze	annulering	door	de	Cursist	van	de	overeenkomst	ter	zake	de	Speelzondag	kan	uitsluitend	
per	 e-mail	 tot	 uiterlijk	 14	 dagen	 voor	 Speelzondag	 waarvoor	 de	 cursist	 zich	 heeft	 aangemeld.	 De	
Cursist	dient	zich	ervan	te	vergewissen	of	de	e-mail	goed	is	ontvangen.		
2.	 Omdat	 de	 Speelzondag	 alleen	 door	 kan	 gaan	 bij	 aanwezigheid	 van	 vier	 (4)	 Cursisten,	 is	 Loes	
Wouterson	–	De	Online	Coach	genoodzaakt	bij	annulering	binnen	de	termijn	van	14	dagen	het	gehele	
Cursusbedrag	 in	 rekening	 te	 brengen.	 Cursist	 kan	 wel	 iemand	 anders	 in	 zijn/haar	 plaats	 laten	
deelnemen.		
	
	
Artikel	7.	Verhindering	van	de	Cursist	
1.	Hiervoor	geldt	dezelfde	voorwaarden	als	bij	Artikel	6.1	en	6.2.		
	
	
Artikel	8.	Minimum	aantal	Cursisten	
1.	de	Speelzondag	gaat	alleen	van	start	op	de	site	aangegeven	data	als	er	sprake	is	van	een		minimum	
aantal	 inschrijvingen	 van	 4	 cursisten.	 Wanneer	 14	 dagen	 voor	 aanvang	 van	 een	 Speelzondag	 dit	
aantal	 niet	 wordt	 gehaald,	 wordt	 de	 start	 van	 de	 betreffende	 Speelzondag	 opgeschort	 naar	 de	
volgende	geplande	datum	voor	een	Speelzondag.	
2.	Loes	Wouterson	–	De	Online	Coach	mag	voor	een	deelnemer	die	zich	heeft	aangemeld	de	start	van	
de	 Speelzondag	maximaal	 2	 keer	 uitstellen.	 Daarna	 gaat	 ofwel	 de	 Speelzondag	 van	 start	met	 het	
aantal	 inschrijvingen	 dat	 op	 dat	 moment	 is	 gehaald,	 ofwel	 de	 cursisten	 die	 zich	 al	 hebben	
ingeschreven	zijn	gerechtigd	hun	inschrijfgeld	terug	te	vragen.	
	
	
Artikel	9.	Aansprakelijkheid	
1.	Loes	Wouterson	–	De	Online	Coach	is	niet	aansprakelijk	voor	enige	schade	die	veroorzaakt	is	door	
of	verband	houdt	met	deelname	aan	het	Speelzondag	tenzij	aan	Loes	Wouterson	–	De	Online	Coach	
opzet	of	grove	schuld	kan	worden	verweten.	
2.	 Indien	 Loes	Wouterson	 –	 De	Online	 Coach	 op	 enig	moment	 ondanks	 het	 bepaalde	 in	 lid	 1	wel	
aansprakelijk	is	voor	enige	schade,	dan	zal	deze	beperkt	zijn	tot	maximaal	het	factuurbedrag.	
3.	Indirecte	schade	wordt	niet	vergoed.		
	
	
Artikel	10.	Vervanging	docent,	trainer	of	locatie	
Loes	Wouterson	–	De	Online	Coach	 is	 te	 allen	 tijde	 gerechtigd	een	docent	of	 trainer	 te	 vervangen	
door	 een	 andere	 docent	 of	 trainer.	 Ook	 kan	 de	 locatie	 wijzigen,	 met	 dien	 verstande	 dat	 de	 het	
Speelzondag	altijd	in	Amsterdam	zal	worden	gegeven.	
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Artikel	11.	Toepasselijk	recht	
1.	Op	alle	offertes,	algemene	aanbiedingen,	(rechts)handelingen	en	dergelijke	van	Loes	Wouterson	–	
De	 Online	 Coach	 en	 overeenkomsten	 tussen	 Loes	Wouterson	 –	 De	 Online	 Coach	 en	 de	 Cursist	 is	
Nederlands	recht	van	toepassing.	
2.	Alle	geschillen	die	tussen	partijen	ontstaan	naar	aanleiding	van	een	offerte,	algemene	aanbieding,	
(rechts)	 handeling,	 overeenkomst	 en	 dergelijke,	 waarop	 deze	 voorwaarden	 van	 toepassing	 zijn	 of	
naar	 aanleiding	 van	 overeenkomsten	 die	 hieruit	 voortvloeien,	 worden	 aanhangig	 gemaakt	 bij	 de	
bevoegde	rechter	te	Amsterdam,	tenzij	de	wet	anders	voorschrijft.		
	
	
Amsterdam,	laatst	gewijzigd	d.d.	14	juni	2016				
Loes	Wouterson	–	De	Online	Coach	|	LW	Acteursnetwerk®	
www.de-online-coach.nl/kapitaliserenopjeeigenschappen/	
loes@de-online-coach.nl	
Postbus	455,	1000	AL	Amsterdam	 


