Algemene Voorwaarden - Change the Habit
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Change the Habit, zoals deze beschikbaar zijn
gesteld door Debby Geissler. Wij geven in deze algemene voorwaarden aan onder welk voorbehoud
wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat wordt georganiseerd door Change the Habit (CtH), tevens
genoemd Organisator;
B. Traject: een coachings- of adviestraject dat wordt opgezet door CtH.
C. Opdracht: een advies of interim opdracht die wordt uitgevoerd als CtH, in overleg met de
opdrachtgever;
D. Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich, op een door de Organisator
toegelaten wijze, heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement;
E. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon, die een traject volgt of een
overeenkomst heeft gesloten met CtH;
F. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement of Traject of de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en
opdrachtnemer;
G. Organisator: Change the Habit of de bestuurders van CtH;
H. Opdrachtnemer: Change the Habit of de bestuurders van CtH.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van elk evenement en elke
Traject of opdracht.

2. Uitvoering van de Overeenkomst of Opdracht
CtH zal de overeenkomst of opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren en de deelnemer of opdrachtgever periodiek op de hoogte houden van
de voortgang. CtH zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten,
alsmede de belangen van deelnemer of opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven
naar een voor de deelnemer of opdrachtgever bruikbaar resultaat. CtH kan echter niet garanderen dat
met de werkzaamheden steeds het door de deelnemer of opdrachtgever gewenste resultaat bereikt
wordt.

3. Opdracht(en) en aanvaarding
3.1 Een opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer geschiedt door ontvangst, door de
opdrachtnemer, van een ongewijzigde en zonder voorbehoud door opdrachtgever getekende
opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.
3.2 Aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer geschiedt na ontvangst van de onder 6.1
bedoelde opdrachtbevestiging.

4. Deelname aan een Evenement of Traject
4.1 De deelnemer mag aan een Evenement of Traject slechts deelnemen, indien hij de volledige
inschrijvingsprocedure heeft doorlopen en het ticketgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer
akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien de deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te
nemen, wordt het betaalde ticket niet gerestitueerd. Er mag wel iemand anders voor de deelnemer in
de plaats deelnemen. De deelnemer aan een traject kan tot 24 uur van tevoren een sessie kosteloos
annuleren en verplaatsen.
4.3 De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, art. 6:75 BW)
besluiten het Evenement of Traject geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie
van het inschrijfgeld plaats.
4.4 De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement of
Traject voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen.
4.5 Een besluit van de organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder
ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

5. Foute, onjuiste en/of onvolledige informatie
5.1 Voor de prijzen die op onze website staan streven wij naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave
van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer en/of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract en/of een
overeenkomst met CtH te mogen claimen of te veronderstellen.
5.2 CtH heeft het streven een zo actueel mogelijke website online te hebben. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op onze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen
wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
5.3 De informatie en/of producten op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de materialen te wijzigen,
te verwijderen en/of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Change the Habit
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks
wordt verwezen.

6. Aansprakelijkheid van CtH
6.1 CtH is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht, overeenkomst of het
Traject slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove
onachtzaamheid van CtH.
6.2 CtH is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade,
winstderving, schade aan het imago, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die CtH
bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
6.3 Schade wordt erkend tot een bepaald bedrag.
6.4 CtH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat, door of vanwege CtH geleverde
zaken of diensten die worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is overeengekomen.

7. Intellectueel eigendom
7.1 Het gebruik van de informatie op de website en social media kanalen van CtH is gratis zolang u
deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier misbruikt of gebruikt. U mag de
informatie op onze website en social media kanalen alleen (her)gebruiken volgens de regelingen van
het dwingend recht.
7.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bestuurders van CtH is het niet toegestaan
om tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website of de social media kanalen (her) te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CtH.

8. Portretrecht
8.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van
tijdens of rond het Evenement of Traject gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de
deelnemer zichtbaar is. Dit beeldmateriaal kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

9. Verwerking persoonsgegevens
9.1 CtH verwerkt persoonsgegevens in het kader van (de uitvoering van) haar dienstverlening en om
aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de
werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
9.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening
houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
9.3 CtH kan daarnaast (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals
nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, anderszins, of de deelnemer of
opdrachtgever telefonisch benaderen. Persoonsgegevens kunnen door CtH worden verwerkt voor de
hierboven genoemde doeleinden.
9.4 In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens ook worden
doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld voor zover noodzakelijk vanwege een
internationale opdracht of voor grensoverschrijdende diensten.
9.5 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan gevonden worden in onze privacy
verklaring, welke is te zien op onze website en ook te downloaden is. Door akkoord te gaan met onze
algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met de genoemde Privacy Verklaring en het verwerken
van uw noodzakelijke persoonsgegevens.
9.6 Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor
directe marketing doeleinden, door een verzoek tot beëindiging te sturen aan CtH, ter attentie van
mevrouw D. Geissler.
9.7 U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en/of, voor zover van toepassing, deze aan
te vullen, te verbeteren en/of te verwijderen. Een verzoek, zoals genoemd in dit 8e lid kunt u wederom
sturen naar CtH, ter attentie van mevrouw D. Geissler. CtH zal in beginsel binnen vier weken op een
verzoek tot inzage of correctie reageren.

9.8 In geval van een verzoek tot verwijdering zal CtH de betreffende persoonsgegevens zo spoedig
mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te
bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
9.9 De deelnemer of opdrachtgever verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming
aan de organisator of opdrachtnemer tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van
informatie aan de Deelnemer of opdrachtgever. Het is de Deelnemer of opdrachtgever te allen tijde
toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van
informatie door de Organisator of opdrachtnemer of tegen het verstrekken van persoonsgegevens,
waarna de Organisator of opdrachtnemer dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop
zetten.
9.10 CtH mag het beeldmateriaal dat tijdens het event gemaakt wordt, gebruiken voor
publicatiedoeleinden. Deelnemers of opdrachtgevers zijn te allen tijde toegestaan schriftelijk of per email aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van het beeldmateriaal door de Organisator
of opdrachtnemer.

10. Wijzigingen
10.1 Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
algemene voorwaarden van Change the Habit op deze pagina.
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