Spelregels Coach Krijgt Klanten
programma’s - trainingen – masterclasses – VIP dagen – seminar - workshops
Let op! Je staat op het punt je leven naar een ander level te tillen. Nu je deze stap neemt, zal je een grote
sprong maken waardoor je leven een nog groter meesterstuk zal zijn. Welkom aan boord!
Bij elk programma/ dienst horen spelregels, waardoor je het maximale eruit gaat halen. Onderstaande
condities zijn daarom een voorwaarde om dit programma/ dienst tot een succes te brengen.

√ Ik kom geheel voorbereid naar mijn training of afspraken om een fantastische sessie te hebben en ik
zal op de afgesproken tijd aanwezig zijn.

√ Indien van toepassing: Individueel geplande afspraken kunnen in principe niet worden verzet.
√ Ik begrijp dat als ik een afspraak of training mis, dat deze niet kan worden ingehaald.
√ Ik zal doen wat ik zeg en ik zal zeggen wat ik doe.
√ Ik verdubbel mijn bereidheid om nieuwe dingen die mijn trainer/coach voorstelt te gaan doen.
√ Ik herken dat groei vooral buiten de comfortzone ligt en ben bereid mijn twijfels te delen met mijn coach
en andere deelnemers. Ik weet dat ik dan ook ondersteund kan worden om over eventuele hobbels
heen te komen.

√ Ik begrijp dat bij het niet opvolgen van deze condities er toe kan leiden dat ik ontslagen word door mijn
coach. Als mijn coach mij ontslaat, of als ik zelf besluit tussentijds te stoppen met het programma,
maak ik geen aanspraak op terugbetaling van de overeengekomen fee.

√ Deelname aan een training/seminar kan niet worden geannuleerd. Wel kan ik eenmalig mijn deelname
naar een andere dag verplaatsen of mijn ticket aan iemand anders geven.

√ Ik geloof in geluk en niet in gelijk krijgen, mocht er toch een onduidelijkheid of misverstand zijn, dan
kaart ik dat schriftelijk aan. Bij een mogelijk conflict gaan we hierover in gesprek. Ik begrijp dat
Coach Krijgt Klanten het beste met haar klanten voor heeft en dat we er in een gesprek uit komen
of tot een oplossing kunnen komen.

√ Ik ben me bewust dat de prijs als genoemd exclusief btw is en dat de wettelijke regels voor het
voldoen van het overeengekomen bedrag aan de orde zijn.

√ Om in aanmerking te komen voor de bonussen en extra’s zal ik het verschuldigde bedrag binnen de
gestelde termijnen voldoen, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, het
opschorten van een (termijn-) betaling is niet mogelijk.

√ Bij het aangaan van de overeenkomst geldt een bedenktijd van 3 dagen. Na het verstrijken van deze
termijn stem ik in met deze spelregels en de algemene voorwaarden, die hier onderdeel van uitmaken.

√ En last but not least: ik zal vaker glimlachen.
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