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Toepassing
Indien je meedoet aan een van de aangeboden programma’s, workshops, events
of een
andere bestelling plaatst van Janke. ga je akkoord met deze algemene
leveringsvoorwaarden.
Verkoper
Zie de contactgegevens onderaan de pagina.
Aanbod
Bij Janke. kun je je aanmelden voor diensten in de vorm van online en/of offline
programma’s, trainingen, workshops en events.
Prijzen
Per product of dienst staat aangegeven of de prijs inclusief of exclusief 21% btw is.
Janke. heeft het recht om de prijzen op haar website aan te passen zonder
vermelding naar klantenbezoekers. Janke. kan niet gehouden worden aan
prijsvermeldingen die fout zijn als gevolg van een invoer, typ of drukfout.
Persoonsgegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor
de eigen administratie en het verzenden van producten. Persoonsgegevens worden
nooit ter beschikking gesteld aan derden.
Betalen
Betalen kan middels bank overschrijving naar de rekening van Janke.
Sommige diensten kunnen in termijnen betaald worden, dit staat vermeld bij de
aankoopbevestiging. Je ontvangt hiervoor telkens een aparte factuur.
De betalingstermijn is zeven dagen voor particuliere programma’s en 30 dagen voor
zakelijke programma’s.
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Deelname aan een dienst
Indien je gedurende deelname aan een dienst door onvoorziene omstandigheden
uitvalt zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval
restitutie van betaling plaats. Indien ik door onvoorziene omstandigheden
vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor een vervanger.
De vervangende coach zal in deze gevallen van gelijk niveau zijn. Hieraan zullen
voor jou geen kosten verbonden zijn. Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder
dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het
beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder
begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.
Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Janke. partij is, is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing. Janke. en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg
te beslechten.
Aansprakelijkheid
Janke. is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die
na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, zaken van jou, jouw
bedrijf, gezinsleden, zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.
Contact
Bij Janke. staat tevredenheid voorop. Heb je naar aanleiding van wat je gelezen
hebt vragen stuur dan een mail naar info@jankeverhagen.nl
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