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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  

1. Definities In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder:  

a) activiteit: alle door de ondernemer aangeboden diensten, waaronder workshops, trainingen, 
begeleidings- of coaching trajecten en groepsactiviteiten;  
b) deelnemer: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan een activiteit georganiseerd door 
ondernemer;  
c) duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan 
haar gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor 
toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is 
bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;  
d) ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of 
voor haar rekening optreedt;  
e) ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een opdrachtgever aan ondernemer die slechts voor 
één uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval: i) naam van de opdrachtgever; ii) 
(factuur)adres; iii) postcode; iv) woonplaats; v) telefoonnummer; vi) e-mailadres; vii) ordernummer; 
viii) opdracht waarop de verklaring betrekking heeft.  
f) opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;  
g) overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de opdrachtgever 
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder 
gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en opdrachtgever en waarbij, tot en met het 
moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer 
middelen voor communicatie op afstand;  
 
2. De ondernemer  

Ondernemer: Anyway Coaching  
Gevestigd te: Espenhof 27 52348 BR Rosmalen  
KvK-nummer: 17225932  

E-mailadres: info@anywaycoaching.nl 
Telefoonnummer: +31 (0) 6 12643744  
 
3. De onderneming  

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan de Anyway Coaching gelieerde 
website, waaronder www.anywaycoaching.nl. 


