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ALGEMENE VOORWAARDEN 

To be Young – Online training: Stressles(s) voor Succes 

18 oktober 2018 

 

Artikel 1. DEFINITIES 

1. To be Young: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden, in persoon Jolanda Ruissen, 

eigenaar van To be Young. 

2. Deelnemer: de wederpartij van To be Young die de online training ‘Stressles(s) voor Succes’ 

aankoopt of volgt.  

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van de training 

‘Stressles(s) voor Succes’ van To be Young. 

2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze 

algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door To be Young 

uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn.  

3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  
 

  

http://www.tobeyoung.nl/
mailto:jolanda@tobeyoung.nl


 

 
 

To be Young / Jolanda Ruissen – Emmastraat 30, 3262SG Oud-Beijerland 
Website: www.tobeyoung.nl – E-mail: jolanda@tobeyoung.nl – Telefoon: 06-20106103 

Kvk: 65308670 – IBAN: NL29RABO0304430056 

Artikel 3. ONLINE TRAINING 

1. Deelnemers die de online training ‘Stressles(s) voor Succes’ aanschaffen, betalen online via 

https://www.mollie.com/nl/ of ontvangen een factuur. De training is definitief na betaling 

van de factuur welke voorafgaand aan de training betaald dient te worden. 

2. De deelnemer heeft tot 14 dagen na aankoop het recht om de aankoop ongedaan te maken 

door een e-mail te sturen naar jolanda@tobeyoung.nl. Waarna To be Young het volledige 

aankoopbedrag zal retourneren en de deelnemer uit zal schrijven van verdere deelname aan 

de training. Bij voortijdig afbreken van de training na deze periode van 14 dagen vindt geen 

restitutie plaats.  

3. Door het betalen van de factuur gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden 

van de online training Stressles(s) voor Succes. 

4. Deelnemers ontvangen direct bij aankoop een e-mail. Daarna wekelijks een e-mail, 5 weken 

lang. Daarnaast ontvangen zij wekelijks 1 whatsapp bericht, indien zij akkoord gaan met het 

gebruik van de berichtenservice whatsapp. Deelname zonder whatsapp is ook mogelijk, dan 

ontvangen deelnemers desbetreffende berichten per e-mail.  

5. To be Young stuurt de e-mails naar het door de deelnemer opgegeven e-mail adres en is niet 

verantwoordelijk voor het op de juiste wijze ontvangen door de deelnemer van de e-mails.  

6. To be Young stuurt de whatsapp berichten naar het door de deelnemer opgegeven 

telefoonnummer. Hierbij wordt de functie verzendlijsten gebruikt, waarbij de deelnemer 

alleen de berichten kan lezen als To be Young in zijn/haar contactenlijst is toegevoegd. To be 

Young vraagt bij aanmelding expliciet aan deelnemer om toevoeging in de contactenlijst. To 

be Young is niet verantwoordelijk voor het op de juiste wijze ontvangen door de deelnemer 

van de whatsapp berichten.  

7. Iedere e-mail bevat een werkblad en een MP-3 luisteroefening om te downloaden en een 

link naar de luisteroefening in www.soundcloud.com  en een videoboodschap in 

www.youtube.com . De deelnemer heeft gedurende de duur van de training toegang tot 

deze online links. Na de duur van de training vervalt het recht op toegang tot de online links. 

Alle artikelen behorende bij de training ‘Stressles(s) voor Succes’ vallen onder de 

Nederlandse en internationale copyright wetgeving en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik 

door de deelnemer.  

8. De deelnemer kan tot 6 weken na aanvang van de online training vragen stellen via e-mail, 

whatsapp/sms of telefoon. To be Young zal deze vragen binnen 24 uur beantwoorden. Indien 

deze vragen meer aandacht nodig hebben dan 5 minuten per vraag zal To be Young dit 

aangeven bij de deelnemer en voorstellen tot een persoonlijk coachgesprek, waarvoor het 

geldende tarief gerekend zal worden.  

 

Artikel 4. COACHGESPREKKEN 

1. Onder coachgesprekken wordt individuele begeleiding door jongerencoach Jolanda Ruissen 

verstaan, die aangekocht zijn bij het online programma ‘Stressles(s) voor Succes’.  

2. Voor aanvang van de coachgesprekken ontvangt de deelnemer van To be Young een e-mail 

met een  datumvoorstel voor de eerste afspraak.  

http://www.tobeyoung.nl/
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3. Voor coachgesprekken die buiten het online programma afgesproken worden geldt het tarief 

dat op de website www.tobeyoung.nl vermeld staat bij jongerencoach.  

4. Deelnemers tot 18 jaar hebben toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger nodig 

voor het aankopen van de online training ‘Stressles(s) voor Succes’.  

5. Het staat To be Young vrij om op basis van het eerste coachgesprek te besluiten de 

deelnemer niet verder te laten deelnemen aan de coachgesprekken. Eventueel reeds 

betaalde bedragen zullen dan gerestitueerd worden.  

6. Bij voortijdig afbreken of missen van afspraken door de deelnemer vindt geen restitutie 

plaats. Individuele afspraken kunnen tot maximaal 24 uur voor aanvang worden afgezegd per 

telefoon/sms/whatsapp. Het verzetten of verschuiven van afspraken binnen 24 uur naar een 

andere datum kan alleen bij instemming van To be Young. 

7. To be Young heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een 

individuele afspraak, zonder opgave van redenen, te verzetten.  

 

Artikel 7. PRIVACY  

1. Wanneer de deelnemer de online training ‘Stressles(s) voor Succes’ aankoopt, ontvang de 

deelnemer mails en whatsapp berichten, indien de deelnemer akkoord gaat met het gebruik 

van de berichtenservice whatsapp. Het is ook mogelijk desbetreffende berichten per e-mail 

te ontvangen als de deelnemer hier niet mee akkoord gaat.  Voor deze training verzamelt To 

be Young de volgende persoonlijke gegevens: Voor- en achternaam, Factuuradres, E-

mailadres, Telefoonnummer. Door de gegevens aan To be Young te verstrekken geeft de 

deelnemer toestemming aan To be Young om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden 

te gebruiken. To be Young verwerkt de gegevens op grond van toestemming van de 

deelnemer. Alle gegevensverwerking wordt door To be Young vastgelegd in een 

verwerkingsregister. 

2. To be Young gebruikt voor de verwerking van transacties van de online training ‘Stressles(s) 

voor Succes’ de diensten van www.mollie.com , waarmee To be Young een 

verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.  

3. To be Young zorgt voor een passende beveiliging van de van de persoonsgegevens die het 

onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

4. Om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, gebruikt To be Young Google 

Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Meer informatie 

over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl&gl=nl  

5. To be Young verwijst voor de training ‘Stressles(s) voor Succes’ met links naar externe 

websites. Door op een link te klikken ga je naar andere websites die zelf verantwoordelijk zijn 

voor hun privacybeleid.  

6. To be Young bewaart persoonlijke gegevens van de deelnemer niet langer dan noodzakelijk is 

voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en wettelijk verplicht is. De deelnemer heeft altijd 

het recht de toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens in te 

trekken, waarna To be Young de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze 

http://www.tobeyoung.nl/
mailto:jolanda@tobeyoung.nl
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toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis 

van toestemming van de deelnemer, die plaatsvond vóór deze intrekking. De deelnemer 

heeft ook recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht om zijn persoonsgegevens 

aan te passen. Als de deelnemer wil weten welke persoonsgegevens To be Young van 

hem/haar verwerkt, dan kun hij/zij een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten de 

gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan de deelnemer een schriftelijk 

verzoek doen om zijn/haar gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft de 

deelnemer het recht op het wissen van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op het 

beperken van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en het recht om tegen de 

verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bezwaar te maken. Bovendien heeft de 

deelnemer het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van zijn/haar 

gegevens. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek gedaan worden. To be Young zal het 

verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Het verzoek kan via e-mail gestuurd worden 

naar jolanda@tobeyoung.nl . Als de deelnemer het niet eens is met de manier waarop To be 

Young zijn/haar persoonsgegevens verwerkt, kan hij/zij tegen To be Young een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

 
 

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID 

7. Het deelnemen aan de online training ‘Stressles(s) voor Succes’ is geheel voor eigen risico 

van de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger.  

8. To be Young verplicht zich de online training ‘Stressles(s) voor Succes’ naar beste inzicht en 

vermogen uit te voeren. To be Young aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van 

lichamelijk of persoonlijk letsel alsmede indirecte gevolgen daarvan, ten gevolge van 

deelname aan de online training ‘Stressles(s) voor Succes’, tenzij deze schade het gevolg is 

van opzet of grove nalatigheid van To be Young. De eventuele aansprakelijkheid van To be 

Young is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste door de opdrachtgever/deelnemer 

aan To be Young verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één 

gebeurtenis. In geen geval is To be Young aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, 

zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.  

9. To be Young is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel 

direct als indirect, van of aan de eigendommen van de deelnemer bij bezoek aan de studio 

To be Young voor de coachgesprekken. Schade die door de deelnemer aan eigendommen 

van To be Young worden toegebracht, dienen te worden vergoed door de deelnemer of 

diens wettelijk vertegenwoordiger. 
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Artikel 8. KLACHTENREGELEMENT 

1. Jolanda Ruissen, eigenaar van To be Young, is jongerencoach, yogadocent en 

mindfulnesstrainer. Zij houdt zich aan de ethische code voor coaches volgens Sonnevelt 

opleidingen ( https://www.sonneveltopleidingen.nl/over-sonnevelt/onze-kwaliteit/ethische-

code ). Bij een klacht over de werkwijze van Jolanda Ruissen kunt u dit met haar bespreken, 

zodat we samen kunnen kijken wat er nodig is om de klacht te herstellen. Mochten we hier 

niet uitkomen, dan kunt u terecht bij Solopartners www.solopartners.nl , bij wie Jolanda 

Ruissen aangesloten is voor de Wkkgz. Vermeldt bij een klacht het registratienummer 

108557. 

 

Artikel 9. COPYRIGHT EN RECHTEN 

1. De online training ‘Stressles(s) voor Succes’ is het exclusieve eigendom van Jolanda Ruissen / 

To be Young en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.  

2. Alle artikelen, teksten, luisteroefeningen en videoboodschappen van de online training 

‘Stressles(s) voor Succes’ zijn bestemd voor individueel gebruik van de deelnemer en mogen 

niet gekopieerd of op andere wijze gedupliceerd worden of gebruikt worden voor 

commerciële doeleinden. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de 

website www.tobeyoung.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave.  

 

Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  

2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.  
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