
VOORWAARDEN  

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer je je via deze website inschrijft voor een coachingstraject.   

1. Verloop Coachingstraject  

1. Via de website van het Ondernemerscollectief schrijf je je in als deelnemer van een coachingstraject , pas na 

betaling van € 199,- of € 99,-  voor bestaande leden aan Het Ondernemerscollectief kom je in aanmerking 

voor het coachingstraject. Het Ondernemerscollectief neemt de facturatie op zich en stuurt jouw gegevens 

door naar The Growth Lab  

2. The Growth Lab is alleen verantwoordelijk voor het faciliteren van het coachingstraject, en niet voor de 

inhoudelijke uitvoering daarvan.   

3. Na inschrijving voor een coachingstraject word je gekoppeld aan een door The Growth Lab geselecteerde 

coach.  

4. Je coach is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het coachingstraject.   

5. Een coachingstraject bestaat uit 6 sessies van 1 uur..   

6. Nadat je aan een coach gekoppeld bent, kun je je beschikbaarheid opgeven via deze website. Het volledige 

coachingstraject wordt dan ingepland op basis van jouw beschikbaarheid, en de beschikbaarheid van je 

coach.  

7. Het coachingstraject vindt plaats via Microsoft Teams.  

8. Het coachingstraject dient afgerond te zijn voor 1/9/2023  

2. Afmeldingen  

1. Je kunt je afmelden voor een Sessie tot uiterlijk [24] uur van tevoren via Calendly en email naar de coach.  

2. Wanneer je je niet tijdig hebt afgemeld voor een sessie, dan vervalt jouw aanspraak op die sessie en 

eventuele vervolgsessies.  

3. Privacy  

1. Bij het aanmelden voor het coachingtraject verwerkt The Growth Lab persoonsgegevens over jou. The 

Growth Lab verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Je vindt 

meer informatie over de wijze waarop The Growth Lab persoonsgegevens over jou verwerkt in de Privacy 

Statement van The Growth Lab, te vinden op The Growth Lab - Privacy Statement.   

4. Diversen  

1. Op het gebruik van de website en je inschrijving voor het coachingstraject is Nederlands recht van 

toepassing.   

2. Alle geschillen over het coachingstraject zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arondissement Amsterdam.   

Klachten lopen via de klachtenprocedure van de organisatie waar de coach staat geregistreerd (Noloc of Nobco)  

https://www.ondernemerscollectief.nl/coaching-mentale-vitaliteit
https://www.thegrowthlab.com/ondernemerscollectief/coaches
https://www.thegrowthlab.com/privacy-statement

