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Sense&Brains | Algemene Voorwaarden   
  

Sense&Brains is door Annika de Gier opgericht, is gevestigd in Veenendaal en 

ingeschreven bij de KVK onder het nummer: 73886947.  

  

1. Verhindering  

Het verzetten van een afspraak is mogelijk. Wanneer de afspraak binnen 24 uur van de afspraak 
wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.  

 

Sense&Brains behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk 
blijken voor bedrijfsvoering, scholing, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.  

  

2. Tarieven  

De actuele tarievenlijst vindt u op de website van Sense&Brains, www.sensebrains.nl 

Indien de afspraken op locatie worden gehouden buiten Veenendaal, dan rekent Sense&Brains 
€0,19 cent per kilometer. De afstand in kilometers wordt bepaald aan de hand van Google Maps.  

  
3. Betalingsvoorwaarden  

De betaling dient binnnen 14 dagen na de afspraak te zijn voldaan. Tenzij anders is 

overeengekomen, bijv. door het maandelijks versturen van een factuur. Dan is de 

vervaldatum van de factuur bindend.  

  

Indien niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald volgt een 

betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van de 

betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, is Sense&Brains gerechtigd bij de 

tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.  
 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is 

bijgeschreven op rekening van Sense&Brains, is Sense&Brains genoodzaakt de 

openstaande vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan 

verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de cliënt. 
 

Bij betalingsachterstand is Sense&Brains gerechtigd verdere afspraken te annuleren tot er aan 
de betalingsverplichting is voldaan.  

  

4. Aansprakelijkheid  

Sense&Brains sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer er sprake is van schade of letsel 

voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Sense&Brains  

  

5. Vertrouwelijkheid  

Zowel de coach als de cliënt achten de informatie die zij in gesprekken verkregen hebben 

als vertrouwelijk en deze wordt op geen enkele wijze gecommuniceerd met anderen, 

tenzij daar gezamenlijk andere afspraken over worden gemaakt.  

Voor overleg met derden, in het belang van de client, wordt altijd eerst toestemming gevraagd 
aan de cliënt. 

http://www.sensebrains.nl/
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6. Wijziging van de Algemene Voorwaarden  

Sense&Brains is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene 

Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor 

de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op 

latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.   

  

7. Overige bepalingen  

Op de overeenkomst tussen Sense&Brains en cliënt is het Nederlands recht van  

toepassing.   
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