
Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de diensten van Denkmolen,
c.q. tekstschrijver en filosofisch practicus Chantal Richter.

Filosofische sessies

Afspraken
Een kennismakingsgesprek is kosteloos en verplicht tot niets. Een filosofische sessie kan tot 24 uur van
tevoren worden verplaatst. Is de afzegging korter van tevoren, behoudt Denkmolen zich het recht voor
om kosten in rekening te brengen.
Denkmolen behoudt zich het recht voor een sessie te annuleren of te verplaatsen, bijvoorbeeld door
bijzondere weersomstandigheden. In overleg kan er worden besloten om de afspraak via
videovergadering door te laten gaan.

Vertrouwelijkheid
Alles dat tijdens filosofische sessies aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld. Van deelnemers
aan groepsessies wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaan met eventuele
persoonlijke informatie van andere deelnemers.

Aansprakelijkheid
Denkmolen staat voor gesprekssessies van hoge kwaliteit, maar kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor de consequenties die klanten verbinden aan inzichten en ideeën, mogelijkerwijs in het
kader van of (mede) als gevolg van de dienstverlening door Denkmolen.
Denkmolen biedt géén psychotherapeutische hulp, daarvoor zijn andere hulpverleners aangewezen.

Tekstschrijven

Vrijwaring tekstschrijver
Op een offerte of opdrachtbevestiging zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant
behoudt de verantwoordelijkheid over de inhoudelijke juistheid van het eindproduct. De klant heeft als
inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en
onzorgvuldigheden en aanvaart de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De klant vrijwaart de
tekstschrijver van iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade of aanspraken van derden.

Geheimhouding tekstschrijver
Als tekstschrijver verplicht Denkmolen zich tot geheimhouding van alle gegevens van de klant of
eindgebruiker waarvan de tekstschrijver weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk is. Deze
geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

Algemeen

Facturen
Denkmolen hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. De factuur wordt per e-mail verzonden. Voor
elke week waarmee de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant de wettelijke rente
verschuldigd, met een minimum van € 50,-. Te laat betaalde vorderingen zijn, inclusief de bijkomende
rente- en administratiekosten, onmiddellijk opeisbaar.



Persoonsgegevens
Klanten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze relevant
zijn voor de administratie van Denkmolen. Denkmolen slaat zo min mogelijk gegevens op, gaat
daarmee zorgvuldig om en zal deze nimmer ter hand stellen aan derden, behalve wanneer daartoe een
onontkoombare wettelijke verplichting bestaat. De volledige privacyverklaring staat op de website:
www.denkmolen.nl/contact

Wijzigingen
Denkmolen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen,
zonder kennisgeving aan klanten. De geldende versie van de Algemene voorwaarden staat op de
website denkmolen.nl

Gegevens Denkmolen
Denkmolen staat ingeschreven in het KvK-handelsregister onder nummer: KvK 87646587
Het bankrekeningnummer is NL37 KNAB 0512 0026 81 ten name van Denkmolen.
Het BTW nummer van Denkmolen:  NL004467227B75
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