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ALGEMENE VOORWAARDEN ARS ACCRETIO 

	  
 
 
1. Definities 
 
Begeleiding: het realiseren van één of meer consulten ten behoeve van het bevorderen, stimuleren 
en/of begeleiden van de cliënt in het kader van persoonlijke groei, ontplooiing en ontwikkeling 
 
Cliënt: de persoon die de consulent heeft benaderd met een verzoek tot begeleiding 
 
Consulent: Josée Landman 
 
Partijen: de cliënt en de consulent gezamenlijk 
 
 
2. Vrijwilligheid 
 
2.1. De begeleiding vindt plaats op basis van vrijwilligheid en het staat elk der partijen vrij om de 
begeleiding op elk gewenst moment te beëindigen, met dien verstande dat de cliënt altijd volledige 
betaling verschuldigd is voor een tussentijds beëindigd consult conform hetgeen bepaald is in artikel 5 
en 6 hieronder. 
 
2.2. De partijen erkennen het belang van de reguliere geneeskunde en de cliënt maakt zelfstandig de 
keuze zich tot de reguliere geneeskunde te wenden of niet. 
 

 
3. Geheimhouding 
 
3.1. Geen van de partijen zal informatie met betrekking tot de begeleiding bekend maken aan derden, 
tenzij een partij hiertoe op basis van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht is danwel voorafgaand 
aan de bekendmaking anders tussen partijen schriftelijk (waaronder e-mail begrepen) wordt 
overeengekomen. 
 
3.2. De cliënt zal de consulent niet, in of buiten rechte, als getuige of anderszins horen of doen horen 
over feiten, stukken, voorstellen, verklaringen etc. die voortkomen uit de begeleiding. 
 
 
4. Aansprakelijkheid 
 
4.1. De consulent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor de cliënt direct 
danwel indirect voortvloeit uit de begeleiding, een en ander in de ruimste zin des woords. 
 
4.2. De cliënt verplicht zich tot volledige vrijwaring van de consulent ingeval van aanspraken van 
derden welke op enigerlei wijze te relateren zijn aan de begeleiding. 
 
 
5. Honorarium en kosten 
 
5.1. Het honorarium van de consulent (exclusief btw) wordt verhoudingsgewijs berekend over de 
daadwerkelijk aan de begeleiding bestede tijd. Ook inleidende, uitleidende en niet of minder ter zake 
doende conversaties worden gerekend tot de bestede tijd.  
 
5.2. De reistijd en kosten die gemoeid zijn met het reizen door de consulent tussen diens woonplaats 
en de plaats waar de begeleiding plaats vindt, worden afzonderlijk van het honorarium in rekening 
gebracht. 
 
5.3. De cliënt is te allen tijde, ongeacht het verloop en het resultaat van de begeleiding, gehouden tot 
betaling van het honorarium alsmede tot vergoeding van alle door de consulent in verband met de 
begeleiding gemaakte kosten. 
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6. Betaling 
 
6.1. De cliënt is direct na afloop van ieder consult verplicht tot betaling van de onder artikel 5 bedoelde 
bedragen. 
 
6.2. De consulent is nimmer verplicht een volgend consult of andersoortig contact met de cliënt te 
realiseren indien er nog enige betaling verschuldigd is op grond van een eerder gerealiseerd consult. 
 
 
7. Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
7.1 Op de begeleiding en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is uitsluitend het 
Nederlandse recht van toepassing.  
 
7.2 De bevoegde rechter te Breda is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen 
gerezen uit de begeleiding en daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. 


