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Algemeen en toepasselijkheid 
BijdeMeidoorn is opgericht door Berty de Kort, natuurgeneeskundig therapeut en coach. BijdeMeidoorn is 
geves gd aan de Esbeekseweg 8, te Esbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer  18005716. Als natuurgeneeskundig therapeut en coach ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging 
BATC, S g Belangen Associa e Therapeut en Consument. Paramedisch Natuurgeneeskundig 
Therapeuten/Vakspecialisten leveren hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te 
bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen zij garanderen doordat BATC 
therapeuten breed zijn geschoold. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van BijdeMeidoorn. Door 
gebruik te maken van de diensten en leveringen van BijdeMeidoorn ga je akkoord met de Algemene 
Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van de Cliënt 
en/of Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing indien deze 
schri elijk tussen BijdeMeidoorn en Cliënt en/of Opdrachtgever zijn overeengekomen. 
BijdeMeidoorn behoudt zich het recht voor, deze Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Situa es 
die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, of waardoor onduidelijkheid bestaat, dienen te worden 
beoordeeld naar de geest en het doel van deze Algemene Voorwaarden. 

Begrippen 
De Opdrachtgever is diegene die aan BijdeMeidoorn de opdracht verstrekt. Dat ben jijzelf of bijvoorbeeld 
ouders/verzorgers (bij minderjarige cliënten) of je werkgever. De Cliënt (ook wel deelnemer) is degene die 
deelneemt aan een natuurgeneeskundige behandeling, coachingtraject, workshop, sessie, groepsdag en/of 
groepsweek. Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt en Opdrachtgever aangesproken met 'jij' en waar 'ik' staat 
spreekt BijdeMeidoorn. 

Doel van de dienstverlening 
Als natuurgeneeskundig therapeut en coach zal ik, binnen de grenzen van mijn coaching, mezelf inspannen om 
jou de juiste handva en te geven voor het realiseren van jouw doelen. Je kunt deze naar eigen keuze 
toepassen. BijdeMeidoorn biedt geen garan e voor succes en/of het behalen van doelen. Jij bent 
verantwoordelijk voor jouw welzijn. 
NB: Coaching is geen therapie! Als coach help ik niet om trauma's uit het verleden te verwerken. 

Vertrouwelijkheid 
Alle communica e tussen BijdeMeidoorn en de Cliënt blij  vertrouwelijk. Door BijdeMeidoorn wordt minimaal 
aan dossiervorming gedaan. Je contactgegevens worden geregistreerd en indien nodig maak ik eenvoudige 
aantekeningen jdens individuele sessies. Deze zijn uitsluitend ter inzage van mijzelf (en eventueel voor jou als 
Cliënt) en dienen als geheugensteun. Een Opdrachtgever hee  nimmer inzage in deze aantekeningen. Het is als 
Cliënt aan jezelf om informa e met een Opdrachtgever uit te wisselen. 
Alle informa e die door deelnemers gedeeld wordt jdens trainingen, workshops, reinigingsweken en retraites 
blij  binnen de groep. Als blijkt dat een deelnemer deze afspraak schaadt, zal hij/zij van verdere deelname 
worden uitgesloten. 

Privacy 
BijdeMeidoorn neemt de privacy van haar Cliënten en deelnemers van trainingen, workshops, reiningingsweken 
en retraites serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. 
Bijdemeidoorn houdt zich aan de we elijke regels rondom de bescherming van persoonsgegevens. Zie hiervoor 
AVG BijdeMeidoorn. 

Tarieven 
De tarieven voor behandelingen, coachingtrajecten, trainingen ,workshops, reinigingsweken en retraites staan 
vermeld op de desbetre ende webpagina's, www.bijdemeidoorn.nl  
De getoonde bedragen zijn inclusief BTW voor par eren en exclusief BTW voor ondernemers en bedrijven. 



 

Betalingsvoorwaarden 
De betaling van behandelingen, coachingtrajecten, workshops, reinigingsweken en retraites door BijdeMeidoorn 
dienen altijd voorafgaand hieraan plaats te vinden. 
 
Annulering en afmelding 
Bij coaching, behandelingen ( 1-op-1 sessie): 
Wanneer je verhindert bent voor een afspraak, dien je dat minimaal 24 voor de afspraak door te geven. 
Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak, dan worden de kosten voor 
de afspraak in rekening gebracht. 
 
Bij workshops, trainingen, retraites, reinigingsweken: 
Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Daarna ben je 
annulerings- en administratie kosten verschuldigd. Bij workshops, reinigingsweken en retraites is dit € 30,- 
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de workshops, reinigingsweken en retraites ben je 50% van het 
totale deelnamebedrag verschuldigd. 
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige totale deelnamebedrag verschuldigd. 
Annuleringen dien je per e-mail in waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is. 
Bij onvoldoende aanmeldingen kan BijdeMeidoorn besluiten om een workshop, reinigingsweek of retraite te 
annuleren. Je ontvangt hiervan direct bericht en in zulk een geval wordt het gehele door jou overgemaakte 
bedrag teruggestort. 
 
Wijziging workshop, reinigingsweek of retraite 
BijdeMeidoorn heeft het recht de data en/of tijden van een workshop te wijzigen. Wanneer een workshop, 
reinigingsweek of retraite niet conform de planning kan verlopen zal een passend alternatief worden geboden. 
Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag geheel of gedeeltelijk (in geval van een 
onderbreking) worden teruggestort. 
 
Overmacht 
In geval van overmacht is BijdeMeidoorn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt 
en/of Opdrachtgever. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden teneinde een alternatieve 
invulling van de overeenkomst te vinden. 
 
Informatieverstrekking 
Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dient de Cliënt en/of Opdrachtgever 
vooraf aan BijdeMeidoorn te verstrekken. Dit betreft bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) 
behandelingen en/of diagnoses. 
 
Aansprakelijkheid 
BijdeMeidoorn is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Cliënt indien sprake is van een grove 
verwijtbare tekortkoming, zulks ter beoordeling van de Geschillencommissie Zorg. BijdeMeidoorn is niet 
aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Cliënt welke voortvloeit uit een, reeds voor aanvang van de 
afgesproken diensten/leveringen, bij de Cliënt aanwezige psychische en/of fysieke aandoening. 
BijdeMeidoorn behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale 
verloop van een behandeling, workshop, training, week of retraite belemmeren of bemoeilijken, gelet op het 
belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot 
betaling van de deelnamekosten onverlet. Indien BijdeMeidoorn aansprakelijk is voor schade, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak 
geeft 
 
Vrijwaring 
Derden kunnen aan de dienstverlening en/of leveringen van BijdeMeidoorn geen rechten ontlenen. 
 
Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle geschillen, van welke aard dan ook, die deze Algemene Voorwaarden betreffen of daarmee verband 
houden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Wanneer je niet tevreden bent over een door 
BijdeMeidoorn geleverde dienst en/of levering, dien je dit binnen 14 dagen te melden. We gaan dan samen 



overleggen hoe we jouw klacht kunnen verhelpen/oplossen. Wanneer BijdeMeidoorn en Cliënt/Opdrachtgever 
niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het 
meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg. 

Huisregels reacties 
Aan het plaatsen van reacties op de website van BijdeMeidoorn of via één van de social media kanalen van 
BijdeMeidoorn, zijn regels verbonden. Racistische taal, discriminatie, bedreigingen, schelden of beledigingen 
worden niet getolereerd. Reacties van die strekking zullen meteen worden verwijderd. Zulks ter beoordeling van 
BijdeMeidoorn.  


