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1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Pieter Vermeulen, psychosociaal hulpverlener.
2. Overeenkomst
Dit betreft: De mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.
3. Inspanningverbintenis
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
4. Cliënt / opdrachtgever
Cliënt / opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
5. Honorarium
De declaratie bestaat uit honorarium en eventuele kosten
5.1 Honorarium
Indien tussen Pieter Vermeulen en cliënt / opdrachtgever geen bijzondere wijze van honorering voor de
werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basis uurtarief.
Alle verrichtingen in een zaak worden vastgelegd en bij declaratie verantwoord.
6. Betaling en restitutie
6.1. Restitutie van betaling is in principe niet mogelijk. Ook niet indien de cliënt niet tevreden is over de
inhoud van de dienstverlening inzake de psychosociale hulpverlening.
6.2 Eventuele overeengekomen vooruitbetalingen inzake psychosociale hulpverlening omvatten een
begeleidingstraject op basis van een bepaald uurtarief. Restitutie van (een deel van) het bedrag dat bij
vooruitbetaling is voldaan is bij voortijdige beëindiging door de cliënt niet mogelijk.
6.3 Het bedrag dat middels vooruitbetaling is voldaan kan gedurende maximaal 1 jaar na de
factuurdatum op de betreffende factuur gebruikt worden voor de bekostiging van het begeleidingstraject.
Restitutie van (een deel van) het bedrag dat middels vooruitbetaling is voldaan na afloop van de termijn
van 1 jaar (het eventueel ‘overgebleven’ deel) is niet mogelijk, tenzij anders wordt overeengekomen.
7. Aansprakelijkheid
7.1. Pieter Vermeulen heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt
verstaan dat hij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn
competentie.
7.2. Pieter Vermeulen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of
schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de Pieter
Vermeulen. Cliënt is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
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