
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MINDFULKOMPAS 

Artikel 1: Definities 

Deelne(e)m(st)er: degene met wie Mindfulkompas een 
overeenkomst heeft gesloten tot het volgen 
van een Event 

Event(s): clinics, (dag)retraites en andere 
bijeenkomsten welke door Mindfulkompas 
worden aangeboden. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 
overeenkomsten tussen Mindfulkompas en Deelne(e)m(st)er, alsmede op aanvullende 
opdrachten en vervolgopdrachten.  

Artikel 3: Aanmelding; Overeenkomst  

Aanmelding voor een door Mindfulkompas (online) aangeboden Event of coachingstraject 
vindt plaats door invulling en verzending van het aanmeldingsformulier beschikbaar op de 
website www.mindfulkompas.com. De aanmelding is definitief wanneer Mindfulkompas deze 
aanmelding langs elektronische weg heeft bevestigd. Met bevestiging van de aanmelding door 
Mindfulkompas komt er tussen Mindfulkompas en Deelne(e)m(st)er een overeenkomst tot 
stand. 

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst 

1. Mindfulkompas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
Mindfulkompas geeft geen (geneeskundige) garantie af ter zake de werking en het resultaat 
van de Events of coaching met betrekking tot de fysieke en mentale gesteldheid van 
Deelne(e)m(st)er. 

2. De overeenkomst tussen Mindfulkompas en Deelne(e)m(st)er is persoonlijk en niet 
overdraagbaar.  

3. Mindfulkompas heeft het recht om bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de 
overeenkomst te laten verrichten door derden.  

4. Deelne(e)m(st)er draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mindfulkompas aangeeft 
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelne(e)m(st)er redelijkerwijs behoort te begrijpen 
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mindfulkompas 
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 
tijdig aan Mindfulkompas zijn verstrekt, heeft Mindfulkompas het recht de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens 
de alsdan gebruikelijke tarieven aan Deelne(e)m(st)er in rekening te brengen. De 
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Deelne(e)m(st)er de gegevens aan 
Mindfulkompas ter beschikking heeft gesteld.  

5. Deelname aan Events is geheel voor eigen risico. Deelne(e)m(st)er blijft te allen tijde 
verantwoordelijk voor zijn/haar fysieke en mentale gezondheid.  
 
 
 



 

 

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden 

1. Na totstandkoming van de overeenkomst tussen Mindfulkompas en Deelne(e)m(st)er, 
zendt Mindfulkompas een factuur aan Deelne(e)m(st)er. 

2. Bij alle Events en coachingstrajecten, met uitzondering van de meerdaagse retraite in het 
buitenland geldt; Deelne(e)m(st)er voldoet de factuur van Mindfulkompas binnen 14 dagen 
na dagtekening van de factuur). Indien de factuurdatum en de dag van start van het Event 
binnen 14 dagen ligt, dient de factuur uiterlijk vóór het Event te zijn voldaan.  

3. Betreffende de (meerdaagse) retraite in het buitenland geldt een uiterlijke betalingstermijn 
van 8 weken voor de start van het Event.  

4. Indien de factuur niet tijdig is voldaan, vervalt het recht van Deelne(e)m(st)er op deelname 
aan het Event, zonder dat dit Deelne(e)m(st)er ontslaat van de verplichting tot volledige 
betaling van de factuur.  

Artikel 6: Herroeping; Annulering 

1. Deelne(e)m(st)er kan de overeenkomst tussen Mindfulkompas en Deelne(e)m(st)er zonder 
opgaaf van reden annuleren tot uiterlijk 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst 
door middel van invulling en toezending aan Mindfulkompas van het herroepingsformulier. 
Dit formulier kan worden gedownload op de website www.mindfulkompas.com. Het door 
Deelne(e)m(st)er betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering. 
Wanneer Deelne(e)m(st)er de overeenkomst annuleert 14 dagen ná totstandkoming van de 
overeenkomst, blijft Deelne(e)m(st)er het gehele factuurbedrag verschuldigd (met 
uitzondering van de meerdaagse retraite in het buitenland – zie daarvoor artikel 6.2).  
 
2. Betreffende de (meerdaagse) retraite in het buitenland: Indien de deelne(e)m(st)er na 14 
dagen na aanmelding en tot 8 weken voor start van het Event annuleert dan wordt 50% van 
de volledige factuur in rekening gebracht. Vanaf 8 weken voor start van het Event is de 
deelne(e)m(st)er het volledige bedrag verschuldigd.  

2. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen vóór de start van het Event, 
verklaart Deelne(e)m(st)er middels aanmelding en akkoordverklaring met deze algemene 
voorwaarden dat zij uitdrukkelijk instemt met uitvoering van de overeenkomst binnen 14 
dagen na totstandkoming van de overeenkomst, alsmede dat zij afstand doet van het 
herroepingsrecht.  

3. Wanneer er naar inzicht van Mindfulkompas onvoldoende inschrijvingen voor een Event 
zijn, of indien er sprake is van ziekte of overmacht bij Mindfulkompas, behoudt 
Mindfulkompas zich het recht voor om het Event te verplaatsen naar een ander tijdstip of het 
Event te annuleren. In geval van annulering, zal het reeds betaalde bedrag voor het 
betreffende Event binnen 14 dagen na annulering worden teruggestort door Mindfulkompas 
aan Deelne(e)m(st)er.  

Artikel 7: Vertrouwelijkheid 

Alle persoonlijke informatie die door Deelne(e)m(st)er aan Mindfulkompas worden verstrekt, 
is vertrouwelijk.  

Artikel 8: Auteursrecht en eigendom 

1. Het (intellectueel) eigendom van het materiaal dat gebruikt wordt bij Events rust bij 
Mindfulkompas. Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet 



 

 

worden vermenigvuldigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Mindfulkompas.  

2. Teksten in o.a. nieuwsbrieven, e-mails en op de website mogen niet worden verspreid of 
vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindfulkompas.  
 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

1. Deelne(e)m(st)er is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke 
bezittingen. Mindfulkompas is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan 
persoonlijke bezittingen van Deelne(e)m(st)er of persoonlijk letsel van Deelne(e)m(st)er, 
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Mindfulkompas.  

2. Deelne(e)m(st)er vrijwaart Mindfulkompas voor schade die hij/zij veroorzaakt aan zaken 
van derden. 

3. Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Mindfulkompas uit welke 
hoofde dan ook beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de 
door de betreffende overeenkomst tussen Mindfulkompas of Deelne(e)m(st)er bedongen 
prijs, inclusief BTW. 

4. Mindfulkompas is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc.  

Artikel 10: Overige bepalingen 

1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts dan tussen Mindfulkompas en 
Deelne(e)m(st)er van toepassing, indien deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen.  

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel 
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in 
deze algemene voorwaarden van toepassing. Mindfulkompas en Deelne(e)m(st)er zullen dan 
in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.  

3. Op de overeenkomst tussen Mindfulkompas en Deelne(e)m(st)er is Nederlands recht van 
toepassing.  

4. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen Mindfulkompas en 
Deelne(e)m(st)er mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Arnhem, tenzij naar Nederlands dwingend recht een andere rechter bevoegd is.  

 

 

 

 

 


