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Algemene Voorwaarden Spirit Mama  
 
 
 
1. Definitielijst 

 
Spirit Mama  De eenmanszaak in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 
70827524. 

Diensten Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij 
Spirit Mama, zoals maar niet beperkt tot: 
(online) programma’s, coaching(trajecten), 
trainingen. 

Leveringen De door Spirit Mama te leveren goederen. 
Opdracht De Opdracht van Spirit Mama aan Deelnemer 

waarin is omschreven de prestatie, de 
vergoeding en de overige specifieke 
voorwaarden. 

Deelnemer De persoon, ondernemer of de organisatie die 
Diensten of Leveringen afneemt van Spirit 
Mama. 

 
 
 

2. Artikel 2: Toepasselijkheid 
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten met 

betrekking tot de Leveringen en Diensten van Spirit Mama. 
2.2.  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk” bevestigen, verwerpen of 

anderszins reageren, wordt daaronder ook het gebruik van e-mail verstaan. 
2.3. Indien een bepaling van deze voorwaarden (gedeeltelijk) nietig is of vernietigd wordt, zullen 

de overige bepalingen van kracht blijven.  
2.4. De toepasselijkheid van eventueel door de Deelnemer gebruikte algemene voorwaarden, 

onder welke benaming dan ook, wordt door Spirit Mama uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

 
3. Artikel 3: Opdracht en totstandkoming Opdracht 

3.1. Alle offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.  
3.2. Alle offertes worden vrijblijvend aangeboden.  
3.3. Door Spirit Mama gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra deze schriftelijk 

zijn bevestigd.  
3.4. Diensten en leveringen, wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat deze 

schriftelijk zijn geaccepteerd, dan wel op het moment dat er een feitelijk begin is gemaakt 
van de uitvoering.  
 
 

4. Artikel 4: Prijzen en Betaling 
4.1. Voor het gebruik van de Diensten en Leveringen kan de Deelnemer een in termijnen of 

eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Spirit Mama vastgestelde 
tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders 
aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.  
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4.2. Spirit Mama is te allen tijde gerechtigd tot verhoging de prijs zonder dat de Deelnemer in 
dat geval gerechtigd is om de Opdracht om die reden te ontbinden, indien de verhoging 
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving die bij het 
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien was. 

4.3. De betaling voor de Diensten en Leveringen dient voldaan te worden binnen 14 dagen. 
4.4. Indien Deelnemer met betaling in verzuim is, is Spirit Mama gerechtigd zonder gerechtelijke 

tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die Opdracht.  
 

5. Artikel 5: Inschakelen van derden 
5.1. Spirit Mama heeft het recht werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij de selectie 

van deze derden zal Spirit Mama de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
5.2. Iedere aansprakelijkheid van Spirit Mama voor tekortkomingen van deze derden is 

uitgesloten. 
5.3. Spirit Mama sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die 

voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een 
tekortkoming in de nakoming van een verbintenis met een derden, die door Spirit Mama bij 
de uitvoering van de Dienst wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van 
dwingend recht verzetten.  
 

 
6. Artikel 6: Uitvoering van de opdracht 

6.1. Spirit Mama behoudt zich het recht om af te zien van de Opdracht. Spirit Mama geeft dit zo 
spoedig mogelijk door aan de Deelnemer zodra er sprake is van een dergelijke 
omstandigheid. 

6.2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Spirit Mama een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst weigeren.  

6.3. Spirit Mama heeft in het geval van algemene voorwaarden 7.5, alsook in geval van 
overmacht, het recht de Opdracht op te schorten of niet na te komen. Indien de overmacht 
langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst 
te ontbinden. In geval van ontbinding is de Deelnemer gehouden tot betaling van een 
vergoeding voor het reeds gepresteerde. Spirit Mama wordt niet aansprakelijk gesteld voor 
een verplichting tot vergoeding van schade aan de Deelnemer. Spirit Mama zal zich bij 
overmacht naar alle redelijkheid inspannen om Deelnemer desgewenst te voorzien van een 
alternatieve oplossing.  

6.4. Is Spirit Mama toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de Opdracht, dan leidt dat 
niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Spirit 
Mama zich inspannen om de Opdracht alsnog naar alle redelijkheid na te komen.  

6.5. Spirit Mama heeft het recht om deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke 
gevallen Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde 
bedrag. 

 
 
7. Artikel 7: Aansprakelijkheid  

7.1. Indien Spirit Mama aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling en artikel 5 is geregeld.  

7.2. Spirit Mama is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Spirit 
Mama is uitgegaan van door of namens Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens.  

7.3. Spirit Mama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de 
Deelnemer gewenst resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort 
de betalingsverplichting bestaan. 
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7.4. De Diensten en Leveringen van Spirit Mama hebben niet de intentie om professionele 
medisch of psychologisch advies of elk ander professioneel advies in de ruimste zin van het 
woord, te vervangen. Deelname door Deelnemer aan Diensten gebeurt op eigen risico en 
verantwoordelijkheid. 

7.5. Indien Spirit Mama aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat 
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

7.6. Spirit Mama is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van 
aansprakelijkheid uit voor enige andere schade.  

7.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spirit Mama. 

 
8. Artikel 8: Annulering  

8.1. De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij anders overeengekomen tussen 
Deelnemer en Spirit Mama anders is overeengekomen. 

8.2. Annulering van een Opdracht dient schriftelijk gedaan te worden. Annulering is een feit als 
Spirit Mama ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt en 
het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail. 

8.3.  Afspraken dienen- indien noodzakelijk wegens overmacht- uiterlijk 48 uur voor de afspraak 
te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Spirit Mama de 
kosten voor de afspraak in rekening brengen. 

8.4. Indien de Opdracht een langlopend traject van meerdere vooraf overeengekomen sessies 
betreft, is tussentijdse annulering in het beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs 
blijft verschuldigd, tenzij Spirit Mama anders beslist.  

 
 
9. Artikel 9: Intellectueel Eigendom 

9.1.  Het Intellectueel Eigendom, alsook de auteursrechten berusten bij Spirit Mama. 
9.2.  Het is Deelnemer zonder schriftelijke toestemming van Spirit Mama verboden om de door 

Spirit Mama verstrekte materialen zoals maar niet uitsluitend: teksten, materialen, 
ontwerpen, methoden, modellen, hulpmiddelen, documentatie, informatie, 
stappenplannen e.d. in de meest brede zin (hierna: stukken) openbaar te maken en/of aan 
derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is 
Deelnemer niet toegestaan kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot stukken 
verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen en domeinnamen, merken of Google 
Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst of Levering. Het is ook niet 
toegestaan om stukken commercieel te verkopen. Het is Deelnemer wel toegestaan deze 
stukken te gebruiken en vermenigvuldigen voor eigen gebruik.  

 
10. Artikel 10: Geheimhouding 

10.1 Spirit Mama zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het 
aangegeven doel. Spirit Mama houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde 
privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke zijn 
vastgelegd in het Privacy beleid. 

 


