
      

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1.  

1.1. Definities 

• Yoga With Djilani: Onderdeel van Sprang&Purperhart vof en haar medewerkers (hierna te noemen: 
YWD). Statutair gevestigd te Diemen onder Kamer van Koophandelnummer 34280367.  

• Opdracht: Elke aan YWD gegeven/door YWD aanvaarde opdracht tot het geven van 
begeleiding/coaching, in de ruimste zin des woords; 

• Dienstverlening: Deze omvat onder andere: begeleiding/coaching. Deze begeleiding/coaching 
wordt aangeboden in verschillende vormen. De wijze waarop aan de Dienstverlening van YWD 
concreet vorm wordt gegeven is afhankelijk van de specifieke behoeften van de Klant en zal indien 
mogelijk concreet beschreven staan in de Offerte. 

• Lidmaatschap: een door YWD uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Klant te betalen c.q. 
betaald, lidmaatschap voor het volgen van Dienstverlening van YWD.   

• Overeenkomst: Komt tot stand na het accorderen van een offerte. Als bijlagen gelden de te betalen 
factuur en eventueel aanhangig mailcontact vanuit YWD. Hierbij is het volgende beschreven:  de 
specificaties betreffende de Dienstverlening waaronder maar niet beperkt tot: inhoud 
Dienstverlening, data, geldigheid, locatie en uitvoerenden en de totale som van de prijs van de 
Dienstverlening. 

• Klant: De klant is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve 
van derden een overeenkomst sluit met YWD of gebruik maakt van de Dienstverlening.   

• Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van de 
Dienstverlening. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen YWD en de Klant. Door 
het gebruik maken van de Dienstverlening verklaart de Klant/Deelnemer zich akkoord met de 
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.  

1.3. YWD behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. YWD publiceert deze 
wijzigingen in de Algemene Voorwaarden op de website. Eventuele wijzigingen van de Algemene 
Voorwaarden zullen vooraf per e-mail aangekondigd worden.  

 

Artikel 2 Inhoud Dienstverlening 

2.1. De Dienstverlening van YWD is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar op derden. 

2.2. Afspraken om de Dienstverlening af te kunnen nemen zullen in onderling overleg worden gemaakt 
tussen de Klant en YWD. De afspraken dienen altijd door de Klant via de Overeenkomst en/of op andere 
wijze schriftelijk geaccordeerd te worden.  

2.3.De door YWD verstrekte of gepubliceerde gegevens, informatie en documenten blijven te allen tijden 
eigendom van YWD. Zij mogen dan ook in geen geval in het geheel of gedeeltelijk gebruikt, medegedeeld 
of gekopieerd worden zonder schriftelijke en/of uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit persoonlijk is en voor 
het doel waarvoor betreffende gegevens, informatie en documenten bedoeld zijn. 

 

Artikel 3 Vormen Dienstverlening: 1 HOUR, 10 HOURS, ONLINE SESSION, ANDERS 

3.1. De Dienstverlening kent een geldigheidstermijn zoals omschreven in de Overeenkomst en/of 
aanhangig mailcontact. Standaard zijn de termijnen (1 HOUR; 4 weken. 10 HOURS; 26 weken) 

3.2. YWD behoudt zich het recht voor aanpassingen in beschikbaarheid door te voeren (d.w.z. dagen en/of 
tijdstippen).  



      

 

3.3. YWD hanteert geen opzegtermijn over de Dienstverlening (tenzij anders omschreven in de 
Overeenkomst en/of aanhangig mailcontact).  

3.4. Indien na het aangaan van de Overeenkomst, maar vóór voltooiing van de opdracht onvoorziene prijs- 
dan wel tarievenverhoging optreedt, heeft YWD het recht deze verhoging door te berekenen. De Klant zal 
hiervan op de hoogte gesteld worden. 

3.5.  YWD zal eventuele reiskosten doorrekenen aan de Klant. Standaard geldt dat YWD 20 euro per reisuur 
berekend buiten de ring van Amsterdam.  

3.6. YWD zal eventueel meerwerk doorrekenen aan de Klant. YWD zal de Klant hiervan altijd tijdig 
notificeren. Desgevraagd zal YWD een urenoverzicht kunnen overhandigen aan de Klant.  

 

1 HOUR  

Deze Dienstverlening geeft recht op 60 minuten coaching/begeleiding.  

10 HOURS 

Deze Dienstverlening geeft het recht op 600 minuten coaching/begeleiding.  

ONLINE SESSION 

Deze Dienstverlening kent verschillende vormen (per telefoon, per videogesprek) en zal conform het 
standaard uurtarief pro rato worden verrekend.  

ANDERS 

Deze Dienstverlening zal gespecificeerd worden in de Overeenkomst.  

 

4. Betaling & Incassotraject 

4.1. Betaling geschiedt binnen veertien (14) dagen na factuurdatum via overboeking op een door YWD aan 
te wijzen bank- of girorekening, doch uiterlijk de dag voor het plaatsvinden van de Dienstverlening. 

4.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim vanaf 
de vervaldag van de factuur. In dat geval zal zij de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het 
openstaande bedrag. Verder zal zij vergoeding verschuldigd zijn voor alle eventuele door YWD 
dientengevolge te lijden schade, alsmede voor  alle aan de invordering verbonden kosten, waarbij de 
buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de openstaande som zullen bedragen.  

4.3. Bij het uitblijven van betaling zal YWD genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven aan een 
incassobureau. De incassokosten zullen bij de Klant in rekening worden gebracht.  

4.4. YWD is gerechtigd om eventuele zaken die zij van en/of voor Klant onder zich houdt, onder zich te 
houden totdat Klant het volledige bedrag dat zij verschuldigd is aan YWD heeft voldaan, tenzij Klant voor 
het verschuldigde bedrag genoegzame zekerheid heeft gesteld.  

 

Artikel 5 Zekerheidsstelling 

5.1. YWD is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en 
alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van 
betalingsverplichtingen van Klant te verlangen. Alvorens de werkzaamheden te beginnen is YWD 
gerechtigd minimaal 75% van het totaalbedrag te factureren. 

5.2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt gegeven, heeft YWD het 
recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds 
geleverde indien mogelijk terug te nemen, onverminderd het aan YWD alsdan toekomende recht op 



      

 

betaling van de tot dan toe gemaakte kosten, waarbij de bedragen als genoemd in de Overeenkomst in 
rekening worden gebracht. 

 

Artikel 6 Beëindigen, Opschorting Overeenkomst 

6.1. De Klant kan geldige Dienstverlening altijd beëindigen. Hiermee behoudt de Klant de 
betalingsverplichting.  

6.2. Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Klant het verzoek neerleggen de Overeenkomst voor een 
periode van maximaal de standaard-geldigheidstermijn te laten opschorten. Dit verzoek dient door de 
Klant schriftelijk worden ingediend. YWD behoudt zich het recht tot het opvragen van een medische 
verklaring alvorens over te gaan tot het honoreren van het verzoek tot opschorting.  

6.3. YWD behoudt zich het allen tijden het recht de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.  

 

Artikel 7 Annulering van afspraken 

7.1. De Klant is gehouden aan een annuleringstermijn van 24 uur (mits anders vermeld in de 
Overeenkomst). YWD is gerechtigd de afspraak in rekening te brengen wanneer er binnen 24 uur voor een 
afspraak afgezegd wordt.  

7.2. Annulering dient te geschieden middels email. De Klant dient ook te verifiëren of YWD het bericht in 
goede orde heeft ontvangen.  

 

Artikel 8 Uitvoering & Wijziging van Dienstverlening 

8.1. YWD zal de Dienstverlening naar eisen van goed en deugdelijk vakmanschap uitvoeren op basis van de 
door Klant goedgekeurde Overeenkomst.  

8.2. YWD heeft ten aanzien van de door haar te leveren Dienstverlening geen resultaatsverbintenis, 
behoudens voor zover bepaalde eigenschappen van de Dienstverlening uitdrukkelijk en schriftelijk door 
YWD aan de Klant zijn gegarandeerd. YWD staat niet in voor verwachtingen omtrent eigenschappen die 
niet als hiervoor bedoeld uitdrukkelijk en schriftelijk met haar zijn overeengekomen.  

8.3. De Klant draagt er zorg voor dat YWD tijdig beschikt over alle gegevens waarvan YWD heeft 
aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht. YWD  is niet aansprakelijk voor schade van 
welke aard dan ook doordat zij van verkeerde of onjuiste en/of onvolledige informatie is uitgegaan.  

8.4. YWD is bevoegd, indien dat noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht, in geringe mate 
af te wijken van de Overeenkomst. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn steeds geoorloofd, 
als daarvoor in redelijkheid een aanleiding bestaat en mits de beoogde functionaliteit niet wezenlijk wordt 
aangetast, en mede in aanmerking genomen dat bij de uitvoering kan blijken dat bepaalde details, 
praktisch gezien, beter anders kunnen worden ingevuld dan in eerste instantie voorzien werd. 

8.5. Voor additionele werkzaamheden van YWD, waarvoor naar hun aard en omvang geen overeenkomst 
noodzakelijk is, wordt de factuur als Overeenkomst beschouwd. 

8.6. Is er binnen de Overeenkomst een bepaalde termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale 
termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Klant YWD derhalve eerst in gebreke te stellen.  

8.7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen is YWD gerechtigd om derden in te schakelen 
voor de uitvoering van (onderdelen) van de Opdracht. 

8.8. Eventuele contractuele beperkingen, waaronder tevens deze in Algemene Voorwaarden, van de derde 
partij zal YWD tevens te allen tijde jegens Klant kunnen inroepen.  

 



      

 

Artikel 9 Klantenservice 

9.1. Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden of de Dienstverlening kan men terecht bij de 
aangestelde contactpersoon van YWD.  

9.2. Voor vragen met betrekking tot betalingen, het wederopzeggen van de Dienstverlening, klachten en/of 
het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij de administratie van YWD. Deze is te bereiken via het 
emailadres hallo@sprangpurperhart.nl.  

 

Artikel 10 Klantgegevens 

10.1. De Klant houdt YWD onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Klant en/of 
Deelnemers, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het emailadres, het telefoonnummer danwel het 
rekeningnummer van de Klant. 

10.2. YWD verwerkt de klantgegevens van de Klant in een klantenbestand om de Dienstverlening uit te 
kunnen voeren, om de Klant en Deelnemers nieuwsbrieven te sturen en de Klant vrijblijvend op de hoogte 
te houden van voor de Klant interessante ontwikkelingen en diensten van YWD door toezending van 
informatiemateriaal, folders e.d. De persoonlijke gegevens van de Klant en Deelnemers zullen enkel door 
YWD en slechts voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden gebruikt worden. De 
persoonsgegevens van de Klant worden nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gegeven aan 
derden.  

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1. YWD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of 
schade, verband houdende met het ontvangen van Dienstverlening van YWD. 

11.2. YWD werkt met gekwalificeerde docenten en zet zich altijd in voor Dienstverlening van hoge kwaliteit. 
Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens het ontvangen van Dienstverlening van YWD. Door 
deelname aan de Dienstverlening, aanvaardt de Klant dit risico.  

11.3. De Klant vrijwaart YWD van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of 
overlijden en psychologische klachten met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan is door de 
Dienstverlening.  

11.4. Bij twijfel over de medische gesteldheid van een Deelnemer is het de Klant en/of Deelnemer verplicht 
een huisarts en/of medisch specialist toestemming te vragen alvorens over te gaan tot deelname aan de 
Dienstverlening. 

 

Artikel 12 Slotbepalingen 

12.1. De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst, de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden 
tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 

12.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen YWD en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.  

12.3. Alle geschillen die niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, zullen met uitsluiting van 
elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. 
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