
 

Algemene Voorwaarden  
Sjaak Ruivenkamp Training Advies en Coaching / Zen Voorne 

Sjaak Ruivenkamp Training Advies en Coaching (Ruivenkamp TAC) staat onder leiding van 
Sjaak Ruivenkamp en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 
24197682. Een onder het zelfde KvK nummer ingeschreven onderdeel van Ruivenkamp TAC is 
Zen Voorne. 

Ruivenkamp TAC houdt zich bezig met (management,- en leiderschap) trainingen, advieswerk en 
coaching voor beroep bij bedrijven, instellingen en overheden.  
 
Zen Voorne houdt zich bezig met het geven van zen meditatie trainingen, mindfulness trainingen, 
workshops en coachingen gericht op het optimaal functioneren in werk en leven voor met name 
particulieren.  
In deze algemene voorwaarden zullen beide bedrijfsonderdelen als Ruivenkap TAC / Zen Voorne 
worden aangeduid.  
 
Definities: 
Opleider: degene die namens Ruivenkamp TAC / Zen Voorne de opleiding, maatwerktraject, 
workshop en of coaching verzorgt.  
De student c.q. de organisatie: degene die de opleiding, maatwerktraject, workshop en of 
coaching aangaat.  
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ruivenkamp TAC / Zen Voorne, de opleider en de 
student c.q. de organisatie op basis waarvan de tussen partijen overeengekomen de opleiding, 
maatwerktraject, workshop en of coaching wordt vormgegeven.  
Opleiding: het door Ruivenkamp TAC / Zen Voorne ontwikkelde en geleide opleidingstraject, 
maatwerktraject, workshop en of coaching.  

Toepasselijkheid: Nederlands recht is van toepassing.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ruivenkamp TAC / 
Zen Voorne  m.b.t. opleidingen, alsmede op alle overeenkomsten m.b.t. opleidingen tussen 
Ruivenkamp TAC / Zen Voorne en student c.q. organisatie.  



 

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen 
Ruivenkamp TAC / Zen Voorne, de opleider en de student c.q. organisatie Bij problemen kan 
men gebruik maken van de klachtenprocedure van Ruivenkamp TAC / Zen Voorne.  

Opleidingsaanbod  

Ruivenkamp TAC  biedt opleidingen aan die bijdragen aan een ontwikkeling in het functioneren in 
werk en leven. Dat zijn meestal maatwerk opleidingen voor organisaties op het vlak van 
management, leiderschap en teamsamenwerking dan wel gerichte coachingen ten aanzien van 
de ontwikkeling in het beroep dan wel het functioneren in de betreffende rol.  
 
Daarnaast biedt Zen Voorne gerichte opleidingen aan – zen meditatie, mindfulness, workshops 
en coachingen – die allen gericht zijn op het optimaal functioneren binnen het werk en eigen 
leven.   
 
De opleidingen zijn deeltijdopleidingen en worden in company dan wel op een externe locatie dan 
wel binnen de Zendo Zen Voorne, Sleepseweg 9 te Brielle gehouden.  
 
Opleidingsovereenkomst  

Offertes en overeenkomsten van Ruivenkamp TAC / Zen Voorne zijn gebaseerd op de informatie 
die door de student c.q. organisatie is verstrekt. De student c.q. organisatie verstrekt naar eer en 
geweten alle informatie die relevant is in het kader van de opleiding c.q. leertraject.  

Ruivenkamp TAC / Zen  Voorne voert de overeengekomen opleiding, maatwerktraject, 
workshops en/of coachingen  naar beste inzicht en vermogen uit overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap.  

Prijs  

De overeenkomst tussen Ruivenkamp TAC / Zen Voorne en de student c.q. organisatie vermeldt 
de prijs van de opleiding, maatwerktraject, workshop, en of coaching en wat daarin is inbegrepen.  

De student c.q. organisatie wordt 6 weken van te voren schriftelijk in kennis gesteld van 
prijswijzigingen. De student c.q. organisatie heeft bij prijswijzigingen het recht de overeenkomst te 
beëindigen met in achtneming van de geldende opzegtermijn.  



 

Annulering  

Annulering van de opleidingsovereenkomst geschiedt altijd schriftelijk (post of mail).  

Termijnen:  

Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van een inschrijving voor een opleiding dan wel na een 
getekende offerte heeft de kandidaat c.q. de organisatie het recht zonder opgave van redenen 
terug te komen op zijn beslissing om de opleiding, maatwerktraject, workshop of coaching aan te 
gaan.  

In de loop van de gehele opleidingstijd geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaand per de 
eerste van de maand. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.  

Indien de Opleider uitvalt door onvoorziene omstandigheden of ziekte zorgt Ruivenkamp TAC / 
Zen Voorne, in overleg met de student c.q. organisatie, voor een vervanger.  

Ruivenkamp TAC / Zen Voorne heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden 
één of meerdere opleidingsbijeenkomsten met opgave van redenen te verzetten.  

Betaling  

Betaling van de opleidingskosten c.s.  geschied maandelijks  - binnen een betalingstermijn van 
maximaal 30 dagen - rond de 1e  van de maand op het geëigende rekeningnummer van 
Ruivenkamp TAC / Zen Voorne 

Indien de opleidingskosten niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen is betaald, ontvangt de 
student c.q. organisatie hiervoor een betalingsherinnering en krijgt hij de gelegenheid binnen 10 
werkdagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog te betalen.  
 
Opschorting en ontbinding  

Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de 
nakoming van de daartegen overstaande verplichting opschorten, totdat de niet-nakomende partij 
het verzuim heeft opgeheven.  



 

Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, en ook na een schriftelijke herinnering niet 
nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien 
haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Bij tussentijdse beëindiging of ontbinding 
van de overeenkomst heeft de student c.q. organisatie geen recht op restitutie van reeds 
betaalde opleidingskosten.  

Ontbinding van de overeenkomst geschiedt altijd schriftelijk.  
 
Intellectuele eigendomsrechten  

Alle door Ruivenkamp TAC / Zen Voorne aan de student c.q. organisatie ter beschikking gestelde 
documenten en gegevens zijn door Ruivenkamp TAC / Zen Voorne met zo groot mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Zij bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. De student c.q. organisatie is verantwoordelijk voor verder gebruik van de 
verstrekte informatie buiten de opleidingscontext.  

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Ruivenkamp TAC / Zen Voorne alle 
auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten op alle aan 
student verstrekte documenten en gegevens en overige documentatie. Het is de student 
uitdrukkelijk verboden de boven bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijk voorafgaande 
toestemming van Ruivenkamp TAC / Zen Voorne te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te 
openbaren of anderszins te gebruiken of te exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter 
beschikking te stellen.  
 
Vertrouwelijkheid  

Door kandidaten en studenten c.q. organisaties verstrekte informatie wordt door Ruivenkamp 
TAC / Zen Voorne en de voor Ruivenkamp TAC / Zen Voorne  werkzame personen vertrouwelijk 
behandeld. Ruivenkamp TAC / Zen Voorne conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving. 
 
Overmacht en aansprakelijkheid  

Ruivenkamp TAC / Zen Voorne is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, 
voortkomend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst, of voor schade als gevolg van vertragingen, onduidelijkheden en/of andere 
gebreken in de communicatie als gevolg van het gebruik van internet of enig ander 



 

communicatiemiddel, tenzij rechtens is komen vast te staan dat sprake is van opzet of grove 
schuld.  
 
Vragen en klachten  

Vragen van administratieve aard kunnen worden gesteld aan Ruivenkamp TAC / Zen Voorne en 
worden beantwoord binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van 
ontvangst.  

Vragen over de inhoud van de opleiding kunnen worden gesteld aan de opleider  en worden 
beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Op 
vragen die voorzienbaar langere beantwoordingstijd vragen, wordt per omgaande gereageerd 
met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan 
verwachten.  

Klachten, die tijdig zijn ingediend worden afgehandeld conform het Klachtenreglement.  



 

Klachtenprocedure Ruivenkamp TAC / Zen Voorne  

Uiteraard doet Ruivenkamp TAC / Zen Voorne er alles aan om uw opleiding optimaal te laten 
verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of 
opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en proberen om in 
overleg met u tot een oplossing te komen. De klachtenprocedure is van toepassing voor zover 
het opleidingen, maatwerktrajecten, workshops en of coachingen, georganiseerd door 
Ruivenkamp TAC / Zen Voorne betreft. Uitsluitend een student of opdrachtgever (dan wel een 
vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure. Ruivenkamp TAC / Zen 
Voorne neemt daarbij de volgende procedure in acht. 
 
1. Termijn indienen klachtKlachten over de uitvoering van de opleiding, maatwerktraject, 

workshop en of coaching dienen tijdig te worden ingediend bij Ruivenkamp TAC / Zen Voorne. 
Onder tijdig wordt verstaan binnen een termijn van 4 weken nadat de student c.q. de organisatie 
de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de 
klacht kan tot gevolg hebben dat de student c.q. organisatie zijn of haar rechten ter zake verliest.  
 
2. Indienen van een klacht: 

De klager dient de klacht in de eerste plaats in bij Ruivenkamp TAC / Zen Voorne, waarmee de 
klacht wordt besproken en zo mogelijk opgelost. Lukt het niet om met Ruivenkamp TAC / Zen 
Voorne  tot een oplossing te komen, dan kan de student c.q. organisatie een klacht indienen bij 
de Klachtencommissie van Ruivenkamp TAC / Zen Voorne.  
 
De klachtencommissie bestaat uit 5 leden, t.w.  

1. Angelica Molter (voorzitter, trainer en coach tevens psychotherapeut) 
2. Sjaak Ruivenkamp ( oprichter en leraar, coach, trainer)  
3. Miranda de Vries (trainer, coach en antropoloog) 
4. Brigitte Ruivenkamp (trainer, coach en software engineer) 
5. Reyke Zwartjes (trainer, coach) 

Klachten kunnen worden ingediend bij info@ruivenkamptraining.com  

Mails aan de commissie zullen zo snel mogelijk en vertrouwelijk worden behandeld. 

mailto:info@ruivenkamptraining.com


 

De klachtencommissie van Ruivenkamp TAC / Zen Voorne neemt alleen schriftelijke 
klachten in behandeling.  
 
3. Omschrijving van de klacht 

De student c.q. organisatie geeft een nauwkeurige en gemotiveerde omschrijving van de 
inhoud van de klacht en voegt, indien mogelijk, bewijsstukken bij. De klacht is voorzien 
van een dagtekening en de naam van de indiener van de klacht. Tevens dient de student 
c.q. organisatie de naam van de opleiding, maatwerktraject, workshop en of coaching, 
locatie en de leraar, trainer of coach te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van 
de klacht te bevorderen.  
 
4. Bevestiging van ontvangst 

De klachtencommissie van Ruivenkamp TAC / Zen Voorne  zal binnen zeven werkdagen 
na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging mailen of sturen aan de 
indiener van de klacht. 

Indien niet binnen 3 weken een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens 
een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt 
gestart en de klacht behandeld zal worden.  
 
5. Verantwoordelijkheid afhandeling van de klacht 

De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de 
Klachtencommissie.  
 
6. Verloop afhandeling  

Ruivenkamp TAC / Zen Voorne zal zich inspannen om direct een oplossing te bieden. 
Indien er geen oplossing geboden kan worden binnen een termijn van 3 weken, verplicht 
Ruivenkamp TAC / Zen Voorne zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende 
klacht. Wij hechten hierbij aan het principe van hoor en wederhoor. Ruivenkamp TAC / 
Zen Voorne streeft er altijd naar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen 
treffen.  



 

Ruivenkamp TAC / Zen Voorne zal de termijn waarbinnen de klacht zal worden 
afgehandeld aan de student c.q. organisatie schriftelijk communiceren evenals de 
uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties.  

De indiener van de klacht kan tegen het besluit van de klachtencommissie binnen 4 
weken beroep aantekenen, waarna onze vertrouwenspersoon de klacht opnieuw zal 
beoordelen. De uitspraak van de vertrouwenspersoon is bindend voor zowel de 
beklaagde als de klager.  
 
7. Bewaartermijn 

Klachten en de daaruit voortvloeiende correspondentie en verslaglegging worden 
gedurende een termijn van 3 jaar bewaard. 
 
8. Vertrouwenspersoon 

Ruivenkamp TAC  hecht grote waarde aan integriteit en vertrouwelijkheid. Onze externe 
vertrouwenspersoon kan voor u als gesprekspartner dienen, als er sprake is van 
conflicterende belangen of anderszins gevoelig liggende situaties.  

U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: 
Mr.Nicole Verheij: ngwverheij@hotmail.com  
 
9. Privacy 

Een klacht zal door de klachtencommissie van Ruivenkamp TAC / Zen Voorne altijd 
vertrouwelijk worden behandeld. 
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