
 

 
 

 
Algemene Voorwaarden. 
 
 

Hieronder treft u de Algemene Voorwaarden aan zoals deze gelden voor de overeenkomsten 

tussen Elysian Therapie & Coaching en cliënt/deelnemer/opdrachtgever.  

 

Algemeen. 

 

• Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.   

• De consulten, sessies en workshops Familieopstellingen zullen plaatsvinden op het 

praktijkadres, Wilhelminapark 53, 5041 ED, Tilburg of op een ander aangegeven locatie 

indien van toepassing. 

• Wie een therapeutisch begeleidings traject volgt, aan een workshop Familieopstelling, 

Rust en Groei reis, of andere activiteit door Elysian Therapie & Coaching georganiseerd, 

deelneemt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.  

 

Artikel 1: Toepasselijkheid en Basisbepalingen.  

 

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 

tot het uitvoeren van therapeutische begeleiding en coaching in meerdere vormen en met 

verschillende methodieken en het organiseren van activiteiten en reizen met persoonlijke 

ontwikkeling als doelstelling, aan een cliënt/deelnemer/opdrachtgever, met uitsluiting van 

eventuele andere Algemene Voorwaarden.  

• De aanmelding voor therapeutische begeleiding, coaching, workshops familieopstellingen en 

Rust & Groei reizen of andere aangeboden trajecten of activiteiten geschiedt door het 

invullen van het inschrijfformulier op de website, telefonisch, of via het versturen van een 

inschrijfformulier per e-mail. Indien de cliënt/deelnemer/opdrachtgever jonger dan 18 jaar is, 

dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier (mede) in te vullen.  

• Elysian Therapie & Coaching spant zich in om de gegeven begeleiding, sessies, coaching, 

workshops Familieopstellingen en de Rust en Groei reizen naar beste inzicht en vermogen te 

organiseren en uit te voeren. De met Elysian Therapie & Coaching gesloten overeenkomst 

leidt voor Elysian Therapie & Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een 

resultaatverplichting. 

• Indien Elysian Therapie & Coaching haar verplichting niet kan nakomen vanwege 

omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, 

heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk 

wordt. 

• Elysian Therapie & Coaching heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te 

schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar 

invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen 



• Elysian Therapie & Coaching streeft ernaar om geplande begeleidingsstrajecten, workshops 

Familieopstellingen, Rust & Groei reizen en coaching sessies te allen tijde door te laten 

gaan. Indien er door omstandigheden geen doorgang kan vinden, is Elysian Therapie & 

Coaching hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Cliënt heeft wel recht op het op een 

andere datum inhalen van de gemiste afspraak/sessie of recht op een (pro rato) 

vermindering van de verschuldigde betaling. 

• Elysian Therapie & Coaching gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de client die zij 

direct, indirect of door enige andere bron ontvangt, mits de wet anders voorschrijft in het 

kader van meldplicht.  

• Vanzelfsprekend werken wij volgens de Wet op Privacy.  

 
Artikel 2: Aanmelding begeleiding en coaching. 
 

• De client kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij Elysian Therapie & Coaching 

een begeleidingstraject volgen. Indien de coach/therapeut van mening is dat voor de 

cliënt andersoortige hulp is gewenst, verwijst de coach/therapeut de cliënt, in overleg 

door of terug naar de huisarts. 

• Voor de intake ontvangt u een intakevragenlijst waarin van u de nodige gegevens 

worden gevraagd. U ontvangt tevens een digitale versie van het document Privacy 

Verklaring. 

• Elysian Therapie & Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Er 

wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw informatie. 

• Informatie wordt uitsluitend en alleen met uw toestemming opgevraagd en/ of verstrekt 

aan andere hulpverleners/ betrokkenen. U kunt op intakeformulier aangeven, wat u voor 

of tijdens de intake invult en ondertekend, of u hiermee wel of niet akkoord gaat.  

• In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, 

telefoon, e- mail), intakeformulier, begeleidingscontact, begeleidingsplan, verslaglegging 

sessies, evaluaties en resultaten. 

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de (financiële) 

administratie.  

 

  
Artikel 3: Verplichtingen cliënt/deelnemer/opdrachtgever. 

 
• Cliënt/deelnemer/opdrachtgever verbindt zich om alle door Elysian Therapie & Coaching  

gevraagde, voor de begeleiding en coaching, relevante informatie, te verstrekken en alle 

formulieren juist en volledig in te vullen. 

• Cliënt/deelnemer/opdrachtgever is verplicht zich als een goede deelnemer te gedragen. Dat 

wil zeggen dat hij/zij zich zal inspannen om de sessies en workshops  naar beste weten en 

kunnen te volgen en dat hij/zij de therapeut/coach en eventuele andere deelnemers met 

respect zal behandelen en instructies en regels zal opvolgen. 

•  Indien er wordt deelgenomen aan een workshop Familieopstellingen, een Rust & Groei reis, 

of aan een vorm van groepsbegeleiding is de cliënt/deelnemer/opdrachtgever verplicht zeer 

strikt vertrouwelijk om te gaan met informatie over of van andere deelnemers.  

 
Artikel 4: Betalingen, betalingsvoorwaarden en annuleringen 
 



• Voor een uitgebreid overzicht van tarieven verwijs ik u naar de website van Elysian Therapie 

& Coaching  www.elysian.nl 

• De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Is een cliënt te laat, dan gaat dit van zijn of haar 

sessietijd af. 

• Betalingen voor losse consulten en sessies dienen na iedere afspraak te geschieden. Pin en 

Creditcard betalingen mogelijk.    

• Workshops Familie Opstellingen, Rust & Groei reizen en andere actviteiten dienen betaald te 

worden bij defenitieve aanmelding. Uw deelname is uitsluitend gegarandeerd indien 

volledige betaling heeft plaatsgevonden.  

• Annulering van een afspraak dient per e-mail of telefonisch te geschieden. 

• Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden. Bij 

niet- annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Elysian Therapie & 

Coaching gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt/deelnemer/opdrachtgever in 

rekening te brengen. 

• Bij een betalingsachterstand is de therapeut/coach gerechtigd verdere begeleding op te 

schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 

 
Artikel 5: Beëindiging overeenkomst van de begeleiding. 

 
• De cliënt/deelnemer/opdrachtgever kan een begeleidingstraject te allen tijde opzeggen. 

tussentijdse beëindiging leidt echter niet teruggave van de kosten of het vervallen van de 

betaalplicht daarvan.  

•  Elysian Therapie & Coaching is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke 

ingang te ontbinden indien de cliënt/opdrachtgever/deelnemer tekortschiet in de nakoming 

van zijn/haar verplichtingen, zonder dat deelnemer daarbij recht heeft op enige vergoeding 

van kosten en/of schade. De verplichting tot betaling van de volledige kosten blijft daarbij 

onverminderd bestaan.  

 
 
Artikel 6: Schade en klachtenregeling. 
 

• Elysian Therapie & Coaching is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die 

de cliënten geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of behandeling. Dit behelst ook 

zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt 

• Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wil indienen over een sessie, een 

mede-deelnemer aan een workshop of Rust & Groei reis, of de therapeut/coach. U kunt uw 

klacht indienen via het e-mail adres van Elysian Therapie & Coaching.  Uw klacht zal te allen 

tijde serieus en vetrouwelijk behandeld worden en er wordt altijd gezocht naar een oplossing 

binnen de mogelijkheden van het redelijke.  

•  Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

•  Elysian Therapie & Coaching is niet aansprakelijk voor: 

– schade die is ontstaan doordat Elysian Therapie & Coaching is uitgegaan van door de   

    cliënt/deelnemer/ opdrachtgever verstrekte  onjuiste en/of onvolledige informatie. 

–  schade die is ontstaan vanwege gedragingen en handelingen van de cliënt/deelnemer/ 

    opdrachtgever zoals het niet opvolgen van instructies. 

 

http://www.elysian.nl/


 
Artikel 7: intellectueel eigendom/ Bepalingen op gebruik multimedia. 
 

• Elysian Therapie & Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar 

toekomen op grond van de Auteurswet. 

• Alle door Elysian Therapie & Coaching aan cliënt/deelnemer/opdrachtgever verstrekte 

stukken  of gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 

cliënt/deelnemer/opdrachtgever/ en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande 

toestemming van Elysian Therapie & Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt 

of ter kennis van derden gebracht. 

• Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens een sessie, workshops 

Familieopstellingen is nooit toegestaan. 

• Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens De Rust & Groei reizen is 

deels toegestaan, met uitzondering van sessies en workshops, en met inachtneming van de 

privacy van andere deelnemers.  

 

 
Artikel 8: Wijziging Algemene Voorwaarden. 
 

• Elysian behoudt zicht het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan 

te vullen. 

• De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien 

de opdrachtgever/deelnemer niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden 

hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Elysian Therpie & Coaching 

(www.elysian.nl) of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft 

gemaakt. 

  

 
  
  
  
 
 

http://www.elysian.nl/
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