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Artikel 1 – Definities 
STEPH’s Zuiver Jezelf met als zaakvoerster Stephanie de Bonth staat ingeschreven in de 
Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 
0762.809.285 en btw-nummer BE 0762.809.285, mede handelend onder de website 
https://stephaniedebonth.com. 
 
Contactgegevens: 
STEPH’s Zuiver Jezelf, Nieuwstraat 29 bus 0102, 8400 Oostende, België 
Telefoon: België 00.32.471.620045 / Nederland 00.31.6.20429351 
E-mail: stephanie@stephaniedebonth.com 
Website: https://stephaniedebonth.com 
 
Schrijfvorm: 
Dit document is geschreven in de ik-vorm voor een betere leesbaarheid. Met ‘ik’ of ‘mij’ of 
‘zij’ of ‘haar’ wordt steeds bedoeld Stephanie de Bonth, (website)beheerder van STEPH’s 
Zuiver Jezelf. Met ‘mijn’ wordt steeds bedoeld mijn online bedrijf STEPH’s Zuiver Jezelf. 
 
Dienst: 
Dit houdt in alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen STEPH’s 
Zuiver Jezelf en de opdrachtgever zoals onder andere het volgen van (online) trainingen, 
(online) workshops, webinars,  online of offline (personal) coaching, live-bijeenkomsten en -
evenementen. 
 
Overeenkomst: 
Elke overeenkomst gesloten tussen mij en de opdrachtgever. 
 
Opdrachtgever: 
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard door een dienst en/of product af te 
nemen. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of 

bestelling. Door acceptatie van een aanbieding, bestelling, offerte en/of dienst, dan 
wel door ondertekening van de overeenkomst, verklaar je tevens akkoord te gaan met 
deze algemene voorwaarden. 

2.2 Afwijkingen en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer 
dit expliciet in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en STEPH’s Zuiver Jezelf 
wordt opgenomen. 

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de overeenkomsten met 
STEPH’s Zuiver Jezelf voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 
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Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Totstandkoming van een overeenkomst geldt vanaf het moment dat je een bevestiging 

hebt ontvangen van STEPH’s Zuiver Jezelf via een e-mailbericht of betaling. 
3.2 Je verstrekt aan STEPH’s Zuiver Jezelf tijdig de benodigde gegevens die juist en volledig 

zijn. 
 
Artikel 4 – Duur, termijn, beëindiging en annulering overeenkomst 
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van betreffende training welke 

aangegeven staat op de website https://stephaniedebonth.com onder de tab/pagina 
‘Training’ en dan bij betreffende training. 

4.2 Ik ben je ondersteunend steeds binnen de termijn van betreffende training zoals deze 
vermeld staat op de website bij betreffende training. 

4.3 Annulering/opzegging van een online training is niet mogelijk na veertien dagen na 
totstandkoming van betreffende overeenkomst. 

4.4 Bij deelname aan offline events of seminars van STEPH’s Zuiver Jezelf heeft de 
deelnemer na totstandkoming van de overeenkomst een wettelijke bedenktijd van 
veertien dagen waarin de deelnemer haar/zijn deelname aan betreffend offline event 
of webinar kosteloos kan annuleren. 

4.5 Bij annulering van deelname aan een offline event of seminar is de afnemer gerechtigd 
binnen zeven werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor 
deelname aan betreffend event. STEPH’s Zuiver Jezelf staat het vrij om een 
vervangende deelnemer al dan niet te accepteren. 

4.6 De deelnemer kan de overeenkomst tot achtentwintig dagen vóór aanvangsdatum van 
betreffend offline event of seminar kosteloos annuleren waarbij de al betaalde 
deelnemersgelden zullen worden gerestitueerd. Indien (een deel van) de 
overeenkomst wordt geannuleerd vanaf de achtentwintigste dag vóór aanvangsdatum 
van een event, zullen de volledige deelnemersgelden in rekening worden gebracht en 
vindt er geen restitutie plaats. 

4.7 Een annulering is alleen rechtsgeldig als dit schriftelijk wordt ingediend waarbij als 
hantering geldt de datum van betreffende poststempel of e-mailbericht.  

4.8 STEPH’s Zuiver Jezelf kan een overeenkomst met de opdrachtgever per direct 
beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan 
de gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en 
betalingsvoorwaarden. 

4.9 STEPH’s Zuiver Jezelf kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct 
beëindigen waarbij de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden 
onverminderd van kracht blijven. 

4.10 STEPH’s Zuiver Jezelf heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de 
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft 
aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft 
verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.  

https://stephaniedebonth.com/
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Artikel 5 – Herroepingsrecht 
5.1 Bij het aankopen van een online training heb je een herroepingsrecht van veertien 

dagen waarbij de bedenktijd geldt vanaf de datum van uw feitelijk uitgevoerde online 
betaling. Je kunt de overeenkomst ongedaan maken middels een e-mailbericht, brief 
of telefonisch. Je zult hiervoor per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen van 
STEPH’s Zuiver Jezelf waarna de ontbinding pas geldig is. Na de ontbinding zal STEPH’s 
Zuiver Jezelf binnen een termijn van veertien dagen het betreffende bedrag 
terugbetalen dat je eerder betaalde voor de dienst dan wel het product. Wanneer je 
eenmaal begonnen bent aan een training en een video hebt bekeken, zal het niet meer 
mogelijk zijn om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het terugvragen van 
het door jou betaalde bedrag. Op dat moment heb je namelijk toegestemd om gebruik 
te maken van de training of heb je reeds een e-book gedownload waardoor je op dat 
moment afstand doet van je herroepingsrecht. 

 
Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst 
6.1 Je hebt toegang tot materieel van mijn dienst(en) tot en met de duur van betreffende 

training(en). 
6.2 STEPH’s Zuiver Jezelf gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk 

over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde 
datum waarop de online cursus van start gaat. 

6.3 Ik zal met je mijn expertise, ervaringen en lesmateriaal delen voor het kunnen 
doorlopen en afronden van mijn diensten. Hiertoe heb je toegang direct na het 
afronden van jouw online betaling aan STEPH’s Zuiver Jezelf voor betreffende training. 

6.4 Ik zal mijn uiterste best doen om jou mijn dienst(en) te leveren waarvoor de 
overeenkomst afgesloten is en de betaling gedaan is. Het uiteindelijke resultaat 
hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen 
en als zodanig verstrek ik geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door 
mij verrichte werkzaamheden. 

6.5 Voor het behalen van een optimaal resultaat voor de online training is het voor jou van 
belang het lesmateriaal als ook bijbehorende video’s als ook bijbehorende 
trainingsessies live via de sociale media goed te volgen, als ook en het uitvoeren van 
de opdrachten.  

6.6 Verplaatsing van geplande één-op-één-gesprekken in een programma is slechts 
mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van STEPH’s Zuiver 
Jezelf. Melding dient vierentwintig uur vooraf te worden ingediend via een                    
e-mailbericht. 

6.7 Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging 
(vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.  

6.8 Mocht ik onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan mijn 
verplichtingen te voldoen dan kan ik alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, 
waarbij mij een termijn van minimaal veertien dagen gegund wordt om mijn 
verplichtingen na te komen.  
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Artikel 7 – Aansprakelijkheid 
7.1 Om tot een optimaal leerresultaat te komen, is het van belang tijd en aandacht te 

investeren in het bestuderen en invullen van de aangeboden documenten, als ook het 
bekijken en beluisteren van de video’s, evenals actief aanwezig te zijn bij de (online) 
trainingssessies. 

7.2 Een datumwijziging van een gepland één-op-één-gesprek in een training is alleen 
mogelijk in uitzonderlijke situaties en uitsluitend ter beoordeling van mij. Jouw 
melding dien je maximaal vierentwintig uren op voorhand in te dienen via mijn e-mail 
dat te vinden is in deze algemene voorwaarden onder ‘1. Definities’. 

7.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dien je 
mij eerst en alleen schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor het 
jou beantwoorden zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of 
eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of deze op te heffen. Iedere 
aansprakelijkheid van STEPH’s Zuiver Jezelf voor enige andere vorm van schade is 
uitgesloten. 

7.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 
STEPH’s Zuiver Jezelf slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het 
factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van STEPH’s Zuiver Jezelf voor enige andere 
vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, 
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

7.5 Indien je een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, 
ben ik bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien ik de 
overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbind, ben ik niet aansprakelijk 
voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

7.6 STEPH’s Zuiver Jezelf is niet aansprakelijk voor eventuele falen in open source-
systemen (cms) omdat het functioneren kan worden beïnvloed door allerlei zaken 
zoals onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door storingen of 
wijzigingen van de webserver van de hostprovider. Voor zover STEPH’s Zuiver Jezelf bij 
haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van 
derden, waarop STEPH’s Zuiver Jezelf weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan 
STEPH’s Zuiver Jezelf op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke 
schade dan ook voortkomend uit deze relaties met STEPH’s Zuiver Jezelf of het 
verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de 
relatie met STEPH’s Zuiver Jezelf. 

7.7 De opdrachtgever dient STEPH’s Zuiver Jezelf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te 
stellen van diens gegevenswijzigingen van de opdracht. Als de opdrachtgever dit 
nalaat, is deze volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door 
STEPH’s Zuiver Jezelf geleden schade. 
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Artikel 8 – Betaling 
8.1 Deelname aan mijn dienst(en) dien je vooruit te betalen via het rekeningnummer         

BE78 9734 2366 2486 t.n.v. STEPH’s Zuiver Jezelf o.v.v. het factuurnummer. 
8.2 Jouw betaling voor deelname aan mijn dienst(en) verlopen via een online betaling via 

de Nederlandse betalingsprovider Mollie. 
8.3 Kies je voor een gespreide betaling dan geldt zeven dagen na totstandkoming van de 

overeenkomst als de eerstvolgende betalingstermijn. Hiervoor zul je een factuur 
ontvangen. 

8.4 Betaal je je deelname aan mijn dienst(en) in termijnen dan blijft ook na afronding van 
het programma de betalingsverplichting bestaan. 

8.5 Indien je achterloopt met betalingen dan houd ik me het recht voor om mijn 
verplichtingen op te schorten totdat betreffende termijn(en) door jou is/zijn betaald.  

8.5 Alle prijzen zijn inclusief btw, op het moment dat een dienst en/of product van mij 
btw-geldig is wat aangegeven staat op mijn website bij de betreffende training. 

 
Artikel 9 – Intellectueel eigendom en copyright 
9.1 Ik behoud me het recht en de bevoegdheden voor die me toekomen op grond van de 

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
9.2 Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de 

uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze tenzij 
ik hiervoor schriftelijk toestemming gegeven heb. In het laatste geval kan STEPH’s 
Zuiver Jezelf hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat concepten en 
ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training ligt het eigendomsrecht volledig bij de 
trainee. 

9.3 Tevens mogen alle teksten en al het materieel van STEPH’s Zuiver Jezelf niet zonder 
mijn uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd en/of bewerkt en/of verwerkt op 
andere websites, in andere trainingen of in ander promotiematerieel dan waarvoor het 
oorspronkelijk gemaakt is. Het exact kopiëren van websites/-leeromgevingen is 
uitdrukkelijk verboden. 

9.4 Ook is het niet toegestaan om de opgedane kennis uit mijn dienst(en) aan derden 
(commercieel) te verkopen of deze op te nemen in eigen dienst(en) tenzij ik hier 
schriftelijke toestemming voor gegeven heb. 

9.5 Ik behoud het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis 
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

9.6 De inloggegevens worden op persoonlijke naam uitgegeven. Het is niet toegestaan de 
inloggegevens te verspreiden aan derden.  
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Artikel 10 – Klachten 
10.1 Mocht je ontevreden zijn over een (onderdeel van) mijn dienst(en) dan kun je een 

bericht te sturen aan mijn zakelijke e-mailadres dat vermeld staat in deze algemene 
voorwaarden onder ‘1. Definities’. Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk zodat ik in 
staat ben erop te reageren en indien de klacht gegrond is, om deze te herstellen. Een 
niet duidelijk omschreven klacht kan ik niet in behandeling nemen. 

10.2 Klachten dien je ten laatste veertien dagen na het einde van een (online) training aan 
mij te melden. Meld je de klacht later dan heb je geen recht meer op herstel, 
vervanging of schadeloosstelling. 

10.3 Een ingediende klacht zal ik behandelen binnen veertien dagen, gerekend vanaf de 
datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt 
dan ontvang je binnen veertien dagen alvast een bevestiging van de ontvangst van de 
klacht te samen met een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt 
verwachten. 

10.4 Als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling bestaan. 
10.5 Voor een eventueel contact met de geschillencommissie kun je betreffende gegevens 

vinden op het internet. 
 
Artikel 11 – Overmacht 
11.1 Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de 

overeenkomst (verder) uit te voeren, ongeacht of de overmacht was te voorzien, ben 
ik gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst 
middels een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van mij op betaling door jou voor 
reeds door mij verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan 
wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
De opgegeven termijn voor betreffende training(en) is dan slechts indicatief en geen 
fatale termijn. 

11.2 In geval van opschorting zal ik alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te beëindigen. 

11.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend 
niet in staat ben om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte(n), virussen, overlijden, 
oproer, oorlog, electriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, 
(mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet 
van mij kan worden verwacht dat ik mijn verplichtingen jegens jou (verder) nakom. 

 
Artikel 12 – Wijziging van de voorwaarden 
12.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde 

zijn de huidig geldende algemene voorwaarden te bekijken via mijn website. 
 
Artikel 13 – Vragen en/of opmerkingen 
13.1 Als je vragen hebt, mail mij dan gerust via stephanie@stephaniedebonth.com. 

mailto:stephanie@stephaniedebonth.com

