Algemene voorwaarden Move4Balance te Wehl (KvK 09206950)
1. De overeenkomst tussen Move4Balance en een opdrachtgever (cliënt of bedrijf) wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. In onderling overleg kan worden besloten de overeenkomst of de uitvoering van de genoemde
werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.
3. De door Move4Balance gehanteerde tarieven zijn conform de algemeen geldende tarieven in de counseling
en coaching sector.
4. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht.
5. Na afloop van een sessie ontvang u een factuur die u binnen de gestelde betalingstermijn dient te voldoen.
Bedrijven ontvangen maandelijks een factuur.
6. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na
het verstrijken van deze termijn staan de juistheid en de verschuldigdheid van de vermelde bedragen tussen
partijen vast.
7. Indien een factuurbedrag niet binnen de gemelde termijn is voldaan, ontvang u een eerste en, indien nodig,
een tweede herinnering. Is de factuur dan nog niet voldaan zal Move4Balance overgaan tot het in gang
zetten van een incassoprocedure.
8. Move4Balance zal het traject naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting.
9. U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van uw traject. U blijft verantwoordelijk voor wat er
tijdens de sessies met u gebeurt. Alsmede voor de besluiten die u neemt of de acties die u onderneemt als
reactie op de begeleiding.
10. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het beroepsgeheim conform de ethische
beroepscode van de Beroepsvereniging ABvC. Op het traject is het Nederlands Recht van toepassing. In de
praktijk wordt de Meldcode gehanteerd.
11. Iedere aansprakelijkheid van Move4balance is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, uit
hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt uitbetaald verminderd
met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
12. Move4Balance verplicht zich verder te houden aan de richtlijnen en voorschriften zoals gehanteerd door de
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling en onderschrijft de rechtmatigheid van het Tuchtcollege van
de ABvC, RBCZ en TCZ.
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