
Algemene voorwaarden
Daphne Buijk vindt het belangrijk om transparant te zijn naar haar deelnemers, samenwerkpartners 
en omgeving. Daarom heeft Daphne Buijk algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene 
voorwaarden vind je hieronder.

1. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: Daphne Buijk
Postadres: Lavadijk 179, 4706 KZ Roosendaal (geen bezoekadres)
Mailadres: info@daphnebuijk.nl
Telefoonnummer: 06-13937502
KVK nummer: 82525749
Rekeningnummer: NL52KNAB0406417717
Ter attentie van: Daphne Buijk

2. Definities
 Coaching, online trainings-programma’s en wandelgroepen, worden verzorgd door Daphne 

Buijk, SPH social work ,opgeleide coach.
 Coachingssessies worden fysiek omgeving Roosendaal of online aangeboden.

3. Afspraak wijzigen of annuleren
Bij verhindering kun je 24 uur voor de afspraak de afspraak annuleren zonder dat er kosten in 
rekening worden gebracht. Indien je de coachingssessie niet of te laat annuleert, wordt de geplande 
training/consult in eigen rekening gebracht Je kunt de sessie annuleren door te mailen, bellen, sms-
en of door een Whatsappje te sturen. Voor deelname aan een wandelgroep geldt dat je 2 uur van te 
voren kunt afzeggen, zie meer informatie over wandelgroepen bij artikel 5.

4. Tarieven
De diensten van de Daphne Buijk zijn vrijgesteld van BTW. 
Wandelkaarten:
De Wandelkaarten zijn onbeperkt geldig, zolang de diensten worden geboden door Daphne  Buijk. 
De wandelkaarten zijn niet inwisselbaar voor contanten.
De wandelkaarten kunnen gebruikt worden voor de wandelgroepen en tevens voor de lange 
wandelingen. Het bedrag zal dan omgerekend worden naar strippen waarbij er € 5,- per strip wordt 
gehanteerd.

5. Deelname wandelgroep
Een deelnemer dient zich voorafgaand van de wandelgroep aan te melden via de website 
https://daphnebuijk.nl/wandelgroepen. Door zich hier in te schrijven voor de gratis 
kennismakingswandeling krijg je toegang tot het systeem en ontvang je de daaropvolgende vrijdag 
een mail met de mogelijkheid je aan te melden voor een wandeling in de daaropvolgende week.
Aanmelden voor de wandelingen gebeurt online via een link die iedere vrijdag wordt verstuurd rond
10.30 uur. ( controleer ook de spam of ongewenste mail soms beland hij helaas daar)
Afmelden voor een wandeling kan maximaal 2 uur van te voren. Wanneer je zonder afmelding 
afwezig bent terwijl je jezelf wel ingeschreven had die dag, wordt er 1 strip in rekening gebracht op 
de wandelkaart.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, gladheid kan een
wandelgroep worden afgelast. Dit zal dan door Daphne Buijk met je worden gecommuniceerd.
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Daphne Buijk is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een wandelgroep door gevaarlijke 
weersomstandigheden.
Deelname van een wandelgroep is op eigen risico en Daphne Buijk is niet aansprakelijk voor 
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer. Bovendien is Daphne Buijk niet 
aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten 
gevolgen de wandelgroep.

6. AVG privacy wet
Als je gebruik maakt van diensten van Daphne Buijk dan hebben wij gegevens van jou nodig.Die 
verstrek je via de site waarop je jouw aanmelding maakt ( het strippenkaart systeem waar de 
wandelkaart een onderdeel van is). Daphne Buijk heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het 
uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk mail te kunnen sturen voor aanmelding 
van de wandelgroep of online trainingen/ coachingsessies. 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van 
jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je 
persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Daphne Buijk zal geen film en beeld materiaal publiceren zonder toestemming van de deelnemers.

7. Aansprakelijkheid
Advies en dienstverlening door de Daphne Buijk zijn naar zijn aard resultaatgericht met de 
resultaatgarantie die gangbaar en algemeen geaccepteerd is voor vergelijkbare adviezen en diensten.
Daphne Buijk sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel uit zowel voortvloeiende uit,
als verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Daphne Buijk verstrekte adviezen 
en diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant vanDaphne Buijk
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