Algemene Voorwaarden MijnWaarom
MijnWaarom werkt onder de volgende algemene voorwaarden. Als je een opdracht geeft aan
MijnWaarom, dan accepteer je daarmee ook deze voorwaarden.
1. DIENSTVERLENING
Het karakter van onze dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording. Jij kan
deze bewustwording naar eigen keuze al dan niet toepassen in jouw persoonlijke situaties.
Er wordt verondersteld dat je affiniteit hebt met de filosofie en werkwijze van MijnWaarom en daar
bewust voor hebt gekozen.
MijnWaarom helpt jou naar beste inzicht en vermogen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het
verstrekken van juiste en volledige informatie over jezelf, het maken van voor jou verantwoordelijke
keuzes en het uitvoeren daarvan. MijnWaarom kan geen resultaten garanderen.
MijnWaarom behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een relatie met jou. Ook
kan het voorkomen dat het tijdens de dienstverlening door MijnWaarom beter wordt geacht je door te
verwijzen, of om andere redenen de relatie te beëindigen.
Als je niet tevreden bent over een door MijnWaarom geleverde prestatie, dan dien je dat binnen acht
dagen na het desbetreffende contact schriftelijk aan MijnWaarom te melden. Er kan dan overleg
plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat je tevreden gesteld wordt.
2. VERTROUWELIJKHEID
MijnWaarom behandelt alle door jou verschafte informatie vertrouwelijk, tenzij je expliciet
toestemming geeft om specifieke informatie met derden te delen. In de privacyverklaring staat
beschreven hoe MijnWaarom omgaat met persoonsgegevens.
3. BETALING
Het aangaan van een traject leidt tot een betalingsverplichting voor de volledige opdracht, ook als het
traject op jouw initiatief voortijdig wordt beëindigd.
De prijs van de dienstverlening van MijnWaarom wordt vooraf op de website bekend gemaakt of, in
afwijking daarvan, schriftelijk vooraf aan jou bevestigd. Een factuur dient binnen 14 dagen te worden
voldaan.
5. AANSPRAKELIJKHEID
Mocht MijnWaarom op grove wijze nalatig zijn geweest, dan is de eventuele aansprakelijkheid van
MijnWaarom beperkt tot maximaal de hoogte van de prijs voor de desbetreffende opdracht.
Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

