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Vooraf  
Contact is voorwaarde voor ontwikkeling. We vinden een goed Contact dan ook heel belangrijk 
en werken in beginsel samen op basis van vertrouwen. We mogen van elkaar verwachten dat 
we doen wat we beloven. Leefleerschool van-Binnenuit zal elke overeenkomst naar beste 
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (Meesterschap) 
uitvoeren.   
  
Offerte 
Voor maatwerk ontvang je een offerte, waarin de inhoud, het niveau, de lengte, de 
doelstellingen, de doelgroep, het aanvangsniveau, studiebelasting en betalingsvoorwaarden 
zijn opgenomen. Een offerte is 30 dagen geldig.  
 
Betalen 
Betalingen gebeuren per banktransactie en dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na 
versturen van factuur, mits anders overeengekomen. Prijzen zijn inclusief eventuele materialen, 
mits anders vermeld. In overleg is betalen in termijnen mogelijk. 
 
Annuleren 
Mocht een activiteit wegens onvoorziene omstandigheden niet door kunnen gaan, wordt 
gezocht naar een mogelijkheid om de activiteit te verplaatsen naar een ander moment. Mocht 
je hier geen gebruik van willen maken, krijg je je geld terug. Dit wordt binnen 4 weken terug op 
je rekening gestort. 
 
Bedenktermijn 
Voor alle activiteiten geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen een inschrijving 
kosteloos kan worden geannuleerd. 
 
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden  
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij:  
- Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene;  
- De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of 
de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 
 
Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken of activiteiten te 
verzorgen. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig het privacy 
beleid, zoals dat op de website in de voetnoot te vinden is.  
 
Geheimhouding 
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 
Eigendom 
Het materiaal wat in activiteiten gebruikt wordt is eigendom van leefleerschool van-Binnenuit. 
Daar ligt ook het copyright. Als je door leefleerschool van-Binnenuit verstrekte stukken 
(materialen, adviezen, teksten, trainingen, etc.) met anderen wilt delen: overleg dan met Nicole 
Hanegraaf. 
 
Delen 
Foto’s van activiteiten mogen met inachtneming van de privacywetgeving gedeeld op sociale 
media als je leefleerschool van-Binnenuit even vermeldt.  
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