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Algemene voorwaarden De Opruimacademie  
 
 
 
Algemeen 
 
De Opruimacademie is een onderdeel van 
Hart4organizing en daarmee zijn deze 
Algemene voorwaarden een aanvulling op de 
Algemene voorwaarden van Hart4organizing. 
 
 

1.1 De Opruimacademie is een onderdeel van 
Hart4organizing 

1.2 Degene die het lidmaatschap zijn 
aangegaan krijgen voor onbepaalde tijd 
toegang tot alle in de Opruimacademie 
aanwezige content en ontvangen 1 jaar 
persoonlijke coaching van Hart4organizing. 

2.1 De Opruimacademie zal naar beste inzicht 
en vermogen de content in de academie 
plaatsen. De Opruimacademie toont 
professionaliteit en vakmanschap door 
middel van het regelmatig aanleveren van 
nieuwe kwalitatieve content. 

 
Prijzen en offertes 
 
3.1 De Opruimacademie is gerechtigd de 

kosten voor het lidmaatschap te wijzigen.  
3.2 De in de factuur vermelde prijzen zijn 

inclusief BTW tenzij anders aangegeven. 
3.3 Na inschrijving krijgt de deelnemer 

toegang tot de Opruimacademie en 
ontvangt de factuur en de bevestiging voor 
deelname. Deze bevestiging bevat in elk 
geval een omschrijving van de te leveren 
dienst en algemene voorwaarden van De 
Opruimacademie. 

3.4 Binnen 14 werkdagen na aanvang van het 
lidmaatschap is het lidmaatschap kosteloos 
op te zeggen en ontvangt de deelnemer de 
kosten voor inschrijving retour. Na het 
verstrijken van deze termijn is het 
lidmaatschap definitief en niet meer 
opzegbaar. Ongeacht of de deelnemer nog 
wel of niet gebruikt maakt van de content 
in de Opruimacademie, ontvangt de 
deelnemer de kosten van inschrijving niet 
retour. De deelnemer kan wel een verzoek 
indienen aan Hart4organizng om als lid 
verwijderd te worden uit de 
Opruimacademie. 
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3.5 Door betaling van de factuur of aanbieding 

gaat de aanvrager automatisch akkoord 
met de toegezonden beschrijving van de te 
leveren diensten en deze algemene 
voorwaarden. 

Privacy 

4.1 Door de leden aan De Opruimacademie   
verstrekte persoonsgegevens zullen enkel 
en alleen gebruikt worden voor doeleinden 
ten behoeve van contact en 
evaluatiemomenten binnen de 
lidmaatschapsperiode. 

4.2 Indien een lid bezwaar heeft tegen de 
opname van diens persoonsgegevens in 
enige mailinglist van De Opruimacademie 
zal De Opruimacademie op schriftelijk 
verzoek diens gegevens uit de betreffende 
lijst verwijderen. Het lid gaat dan tevens 
akkoord met het niet meer aangaan van 
contactmomenten met de Opruimacademie 
tijdens het nog lopende lidmaatschap. 

4.3 De Opruimacademie verplicht zich om alle 
informatie van de leden, bij de uitvoering 
van haar werkzaamheden ter kennis 
gekomen vertrouwelijke gegevens 
zorgvuldig te bewaren en geheim te 
houden.  

 
Beëindiging van het lidmaatschap 
 
5.1 De Opruimacademie heeft het recht het 

lidmaatschap met onmiddellijke ingang te 
beëindigen als de leden content misbruiken 
of zonder toestemming van De 
Opruimacademie dit delen met derden. 

 
Overmacht 
 
6.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als 

De Opruimacademie onverhoopt niet 
beschikbaar is ten gevolge van ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige 
ziekte van een naaste of vergelijkbare 
omstandigheden waardoor zij niet in staat 
is coaching te bieden. 
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Aansprakelijkheid 
 
7.1 De Opruimacademie is nimmer 

aansprakelijk voor directe of indirecte 
schade, emotionele schade of schade 
voortvloeiend uit het gebruiken van de 
content door leden. 

 
7.2 Elke aansprakelijkheid voor De 

Opruimacademie voor bedrijfsschade of 
andere indirecte schade of gevolgschade, 
van welke aard dan ook, is nadrukkelijk 
uitgesloten. 

 
7.3 De Opruimacademie is niet aansprakelijk 

noch verantwoordelijk voor: fouten en 
tekortkomingen in de aangeleverde 
content en het verstrekken van informatie. 

 
7.4 Alle door De Opruimacademie 

aangeleverde content mogen door de leden 
uitsluitend bewaard voor eigen gebruik en 
niet worden gekopieerd. 

 
7.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De 

Opruimacademie partij is, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 

 
 7.6 De rechter tot het kennisnemen van     

geschillen tussen De Opruimacademie en 
leden is de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar De Opruimacademie 
gevestigd is, of de volgens de wet 
bevoegde rechter, dit ter keuze van De 
Opruimacademie. 

 
Betaling 
 
8.1 Leden van de Opruimacademie betalen 

vooraf. Bij betaling wordt het 
verschuldigde bedrag overgemaakt op 
rekeningnummer  
NL82 KNAB 0259 4072 75 ten name van 
Hart4organizing, P. van Abkoude Rhoon. 
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