
Algemene voorwaarden Samen Jezelf Zijn
Algemene voorwaarden voor Health & Heart, eigenaar van www.samenjezelfzijn.org

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.samenjezelfzijn.org is een belangrijke
taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen
en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.samenjezelfzijn.org te gebruiken, gaat u akkoord
met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Health & Heart
en specifiek www.samenjezelfzijn.org, kunt u ons benaderen via het emailadres
arnold@samenjezelfzijn.org.

4) Monitoren gedrag bezoeker
www.samenjezelfzijn.org maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden
bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie
oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via
cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte
pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke
pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere
persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
www.samenjezelfzijn.org plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te
verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe
vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook
houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website
van de aanbieder van uw browser.

7.) Lidmaatschap
Voor de service en diensten die Samen Jezelf Zijn levert, betaal je een maandelijks
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lidmaatschap. Tot en met 31 december 2021 is dit bedrag €20,-, daarna zal het verhoogd
worden naar een nader te bepalen bedrag tussen de €40,- en €60,-.

Na aanmelding gaat het lidmaatschap direct in. Voor je eerste maand betaal je slechts de
resterende dagen in die maand. De volgende maand betaal je het normale maandtarief.

a.) Opzeggen kan op elk moment en zal meteen de volgende maand ingevoerd worden. De
maand van opzegging wordt wel betaald en de daaropvolgende maand is het lidmaatschap
gestopt. Bijvoorbeeld iemand zegt op 20 oktober 2021. Dan is het bedrag voor oktober 2021 al
betaald, vanaf 1 november is het lidmaatschap gestopt. November zal dan niet worden
afgeschreven.

b. De manier van betalen gaat via automatische incasso. De eerste betaling gaat via IDEAL, en
daarna zal maandelijks het bedrag worden afgeschreven.

8.) Overige producten en diensten
De losse producten en diensten die niet specifiek beschikbaar zijn in de Samen Jezelf Zijn
community kunnen apart aangeschaft worden. Samen Jezelf Zijn leden krijgen een korting die
wordt aangegeven bij het specifieke product.

9.) Mislukte incasso’s en niet-betalingen
Je bent in verzuim als de incasso niet gelukt is op de eerste van de maand. Samen Jezelf Zijn
geeft je de mogelijkheid om tot en met drie dagen na de mislukte betaling het bedrag alsnog te
betalen via een toegestuurde link. Bij geen betaling binnen drie dagen van de
betalingsherinnering wordt het lidmaatschap gestopt.

10.) Aansprakelijkheid
Bij Samen Jezelf Zijn geven wij deskundige informatie, delen ervaringen en coachen zodat jij
meer in je eigen kracht komt te staan. Het toepassen en experimenteren van de aangedragen
adviezen, en manieren gebeurt echter op eigen risico.

11.) Klachten
Je kan op klachten kenbaar maken door te mailen naar arnold@samenjezelfzijn.org. De
klachten worden binnen drie werkdagen behandeld.

12.) Auteursrechten
Je mag de content niet zonder onze toestemming vermenigvuldigen of verspreiden voor
commerciële doeleinden. Delen van teksten, alinea’s of zinnen uit e-books, workshops,
cursussen mogen gedeeld worden onder vermelding van de bron, naam schrijver, Chungmei
Cheng of Arnold Baldé en www.samenjezelfzijn.org.
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