
Algemene voorwaarden Your Life Lab  
 
1. Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Your Life Lab sluit tenzij hiervan uitdrukkelijk 
schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. 
Tijdens herhaalde of nieuw te maken afspraken is uitsluitend verwijzing naar deze voorwaarden nodig. 
 
2. Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Your Life Lab (YLL) : eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Maastricht onder 14104940         
, in eigendom van mw. A den Doop, alsmede personen handelend in opdracht en in naam van YLL;   
b. deelnemer: degene die op eigen naam een overeenkomst met YLL heeft gesloten om deel te nemen aan een 
activiteit; 
c. activiteit: YLL- nulmeting, Your Life labyrinth, Your Life Leverage, Your Life Line, cursus, training, begeleiding- 
of coachingstraject of andere activiteit, individueel of in groepsverband; 
d.overeengekomen prijs: de vergoeding die door de deelnemer betaald wordt voor de activiteit; 
f. informatie: schriftelijke/electronische gegevens over de activiteit; 
h. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit; 
   
3. Inhoud overeenkomst 
3.1 YLL draagt zorg voor de organisatie van de activiteit zoals deze via informatie aan de deelnemer is bekend 
gemaakt en is overeengekomen  
3.2 YLL is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen bij onvoorziene kostprijsverhogende 
omstandigheden na het afsluiten van de overeenkomst of na het verzenden van de aanbieding. 
3.3 De deelnemer verplicht zich de overeengekomen prijs voor aanvang van de activiteit aan YLL te voldoen 
 
4. Adviezen 
4.1 Adviezen van YLL worden gegeven ‘naar beste kunnen’ en naar ‘eer en geweten’.  
4.2 De adviezen van YLL zijn adviezen ter indicatie en niet bedoeld zijn ter vervanging van noodzakelijke 
reguliere medische zorg. 
4.3 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het 
resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van YLL hiervoor wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
 
5. Relatie YLL en deelnemer 
YLL verstrekt geen informatie, mondeling dan wel schriftelijk, aan een derde indien de deelnemer hier niet vooraf 
toestemming voor heeft gegeven. 
 
6. Verplichtingen van de deelnemer 
6.1. De deelnemer dient YLL bij aanmelding voor een activiteit voldoende te informeren over zijn/haar lichamelijke 
en psychische gesteldheid. 
6.2. Tijdens een activiteit met meerdere deelnemers gaan deze een vertrouwensrelatie aan met elkaar en de 
begeleider(s). Daarom is de deelnemer verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij, in het 
kader van de activiteit over andere deelnemers te weten is gekomen. Deze verplichting blijft ook na het 
beëindigen van de activiteit bestaan. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor eventuele materiële en 
immateriële schade die voortkomt uit schending van deze geheimhouding. YLL sluit elke aansprakelijkheid in 
deze situatie uit. 
6.3 YLL is gerechtigd om een deelnemer die, om welke reden dan ook, geweld gebruikt of seksueel ongepast 
gedrag vertoond of een activiteit belemmert uit de activiteit te zetten. YLL heeft in deze situatie het recht om de 
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van YLL op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
 
7. Betalingsvoorwaarden 
7.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling voor aanvang van de activiteit. 
7.2 Het recht van de deelnemer om zijn vorderingen op YLL te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij YLL in 
staat van faillissement geraakt. 
7.3 De overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar indien: 
      a. een betalingstermijn is overschreden 
      b. de deelnemer failliet is, of in surseance van betaling is 
      c. de deelnemer onder curatele wordt gesteld of overlijdt 
7.4 De deelnemer is boeterente verschuldigd bij betalingsachterstand. Deze boeterente treedt van rechtswege in 
werking zonder dat een aanmaning dan wel in gebreke stelling vereist is. De boeterente is conform het bedrag 
van de wettelijke rente zoals dit door de Nederlandse overheid is vastgesteld. 
7.5 Wanneer de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de deelnemer aan  
YLL alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend als 15 % van de 
overeengekomen prijs met een minimum van € 50,- exclusief BTW. 
7.6 Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de 
werkelijk gemaakte kosten door de deelnemer verschuldigd. 



7.7 Indien YLL in een gerechtelijke procedure in het gelijk is gesteld komen alle kosten die in verband met deze 
procedure zijn gemaakt voor rekening van de deelnemer. 
 
8. Annulering 
8.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de deelnemer dient altijd schriftelijk te geschieden. 
8.2 Bij annulering worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn de volgende 
percentages van de overeengekomen prijs verschuldigd: 
        bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang             10% 
        bij annulering binnen 8 tot  6 weken voor aanvang         50% 
        bij annulering binnen 6 tot 4 weken voor aanvang          75% 
        bij annulering binnen  4 weken voor aanvang                100% 
8.3 Bij annulering van een gedeelte van de overeenkomst worden de annuleringskosten van het niet uitgevoerde 
deel berekend conform hetgeen onder 8.2 is weergegeven. 
8.4 Afzegging van een individuele sessie dient minimaal tot 48 uur van te voren te geschieden, anders wordt de 
sessie als uitgevoerd beschouwd en is de volledige vergoeding verschuldigd. 
8.5 Voor activiteiten in groepsverband behoudt YLL het recht om geen kwijtschelding te verlenen bij gehele of 
gedeeltelijke afwezigheid bij een of meer bijeenkomsten, ongeacht de reden van afwezigheid. Dit geldt ook in 
geval van overmacht van de deelnemer. 
 
9. Wijziging van de opdracht 
 9.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de inhoud van de overeenkomst wijzigt dan heeft YLL het recht 
om eventuele extra kosten in rekening te brengen. 
9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door de deelnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de 
werkelijkheid. 
 
10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst 
10.1 YLL heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien YLL tijdelijk verhinderd is zijn 
verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door 
omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of die bij het sluiten van de overeenkomst niet bekend 
waren of behoorden te zijn. 
10.2 YLL heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a. de lichamelijke en/of psychische conditie van de deelnemer naar oordeel van YLL hem/haar ongeschikt maakt 
voor de activiteit 
b. de werkzaamheden voorbij de grenzen gaan van de competentie van YLL of ervaring of  professionele en 
persoonlijke beperkingen 
c. de psychische, lichamelijke of oordeelkundige vermogens van YLL zodanig dreigen te worden aangetast dat dit 
een verantwoorde beroepsuitoefening in de weg staat 
10.3 YLL heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te 
weinig deelnemers zijn. 
10.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat 
nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de 
ontbinding geleden schade. 
 
11.Ontbinding 
11.1 YLL is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel verdere uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten indien: 

a. de deelnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet 
b. de deelnemer failliet is, of in surseance van betaling is, 
c. de deelnemer onder curatele wordt gesteld of overlijdt 

11.2 YLL is bij ontbinding van de overeenkomst gerechtigd om onmiddellijke voldoening van het haar 
toekomende te vorderen. Een en ander laat onverlet de overige aan YLL toekomend rechten , waaronder 
begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 
11.3 Indien YLL tot ontbinding van de overeenkomst overgaat is zij nimmer gehouden tot enige vergoeding van 
schade aan de deelnemer 
 
12. Aansprakelijkheid 
12.1 YLL is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg 
is van een aan YLL toe te rekenen tekortkoming. Daarbij komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade, 
waartegen YLL verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende 
beperkingen in acht worden genomen: 
a. niet voor vergoeding in aanmerking komen derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak dan ook 
ontstaan 
b. YLL is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden 
c. de door YLL te vergoeden schade zal gematigd worden indien de overeengekomen prijs gering is in 
verhouding tot de omvang van de door de deelnemer geleden schade. 



d. indien de assuradeur van YLL om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van 
YLL te allen tijde worden beperkt tot ten hoogste tweemaal de in de overeenkomst overeengekomen prijs voor de 
activiteit. 
 
13. intellectuele eigendom 
YLL behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar voortgebrachte producten van de geest . Onder producten 
van de geest wordt in ieder geval verstaan het adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, werkwijzen, 
procedures en knowhow. Bij geval van gebruik van de producten van de geest zonder voorafgaande 
toestemming van YLL, is een onmiddellijk opeisbare boete van € 3000,- aan YLL verschuldigd voor elke 
overtreding alsmede € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van YLL om 
daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen op grond van de wet. 
 
14. geschillen 
In het geval er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en YLL dan zal er eerst door middel van mediation  
geprobeerd worden om tot een oplossing te komen. Indien de mediation niet tot een oplossing heeft geleid zal het 
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht. 
. 
15. Toepasselijk recht 
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
 


