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Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die voor zichzelf en/of zijn/haar kind(eren) 
komt voor een onderzoek.

Abonnee: de natuurlijke persoon op wiens naam het abonnement is 
geadministreerd.

Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen abonnee en BLIK020 waarin de 
afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene 
voorwaarden. 

Bruikleenovereenkomst: de overeenkomst waarin is vastgelegd welke materialen zijn 
uitgeleend.

Consult: de maandelijkse sessie waarin de voortgang wordt vastgesteld, nieuwe 
oefeningen worden voorgedaan, gebruikte trainingsmaterialen worden 
ingeleverd en nieuwe materialen in bruikleen worden meegegeven.

Tijdens de onderzoeksfase geldt:

Tijdens de Trainingsfase geldt:

Een onderzoek is altijd vrijblijvend. wil je trainen dan gaan 

we een overeenkomst aan.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
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1. BLIK020 levert professionele diensten op het gebied van visueel motorisch onderzoek en training.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen BLIK020 en 
opdrachtgever en abonnee.  

3. Indien op enig moment onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling uit deze algemene 
voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling. 

ARTIKEL 3: ONDERZOEK, BETALING

1. Voor de uitvoering van het visueel motorisch onderzoek gelden de tarieven die op de website van 
BLIK020 staan weergegeven (www.blik020.nl), tenzij schriftelijk andere tarieven overeengekomen 
zijn tussen Blik020 en opdrachtgever. 

2. Het onderzoek dient ter plekke met PIN of contant te worden afgerekend.

ARTIKEL 2: DIENSTEN

http://www.blik020.nl


ARTIKEL 4: ABONNEMENT, TERMIJN EN BETALING
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1. Het abonnement houdt in dat je maandelijks recht hebt op een consult, een nieuw/aangepast 
trainingsschema op maat en gebruik van bijbehorende trainingsmaterialen. Tijdens het consult wordt 
de voortgang gemeten en op basis daarvan een nieuw trainingsschema opgesteld. 

2. Een overeenkomst bij BLIK020 wordt aangegaan voor een contractduur van minimaal 3 maanden 
vanaf de ingangsdatum en is daarna maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand. 

3. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de 
daarvoor vastgestelde tarieven per maand. De tarieven staan vermeld op de website van BLIK020 
(www.blik020.nl). 

4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

blik020 gaat je coachen, testen en begeleiden net zolang 

totdat jij goed kunt lezen, leren en concentreren’

http://www.blik020.nl
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5. Bij niet tijdige ontvangst door BLIK020 van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. 
stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien de abonnee, 
ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de abonnee in 
verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. BLIK020 is vanaf dat moment gerechtigd de 
totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is de abonnee gehouden om de 
volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel hierboven, alsmede 
toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief 
alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen. 

6. BLIK020 behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te 
indexeren. De abonnee is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te 
ontbinden, tenzij de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging 
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. 
Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd 
ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.  

7. Indien de abonnee geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het 
abonnementsgeld plaats.  

8. Indien de abonnee naar de beoordeling van BLIK020 aantoonbaar maakt dat op basis van medische 
redenen niet doorgegaan kan worden met trainen, krijgt de abonnee de mogelijkheid om tussentijds 
de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van een maand. 



ARTIKEL 5: MATERIALEN, EIGENDOMSRECHT
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1. Voor het lenen van de trainingsmaterialen dient elke keer een bruikleenovereenkomst te worden 
getekend. 

2. Van alle (trainings-)materialen die tijdens het uitvoeren van de opdrachten door BLIK020 ter 
beschikking worden gesteld aan de abonnee, blijft het (intellectuele) eigendom te allen tijden van 
BLIK020 tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen BLIK020 en de abonnee. 

3. Tijdens het consult of binnen 30 dagen na schriftelijke beëindiging het abonnement levert het 
abonnee de (trainings-)materialen bij BLIK020 in. Eventueel ontbrekende of defecte onderdelen en/of 
geconstateerde gebreken zullen door BLIK020 in rekening worden gebracht. 

4. De abonnee is te allen tijde aansprakelijk voor de schade aan de (trainings-)materialen. BLIK020 zal 
de kosten voor herstel c.q. vervanging van het (trainings-)materiaal verhalen op de abonnee.

BLIK020 vindt het belangrijk dat jij zo goed mogelijk kunt 
trainen en Leent je daarom alle materialen die hiervoor 
nodig zijn



ARTIKEL 6: BEËINDIGEN ABONNEMENT
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1. Beëindiging van een abonnement gaat automatisch wanneer tijdens een consult blijkt dat de 
trainingsdoelstellingen zijn behaald en alle trainingsmaterialen zijn ingeleverd.  

2. Tussentijdse beëindiging van het abonnement kan tijdens een consult of schriftelijk per mail. De 
opzegtermijn bedraagt een maand. Het abonnement is pas definitief beëindigd wanneer binnen deze 
maand alle trainingsmaterialen zijn ingeleverd. 

3. Opschorting van het abonnement om welke reden dan ook is niet toegestaan.  

4. BLIK020 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of 
anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door BLIK020, het abonnement 
(per direct) te beëindigen. 

blik020gaat door totdat alle trainingsdoelstellingen zijn 
behaald. tussentijds stoppen kan natuurlijk wel



plan en (indien nodig) wijzig zelf je trainingssessie!

ARTIKEL 7: AFSPRAKEN
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1. Iedere abonnee heeft recht op een consult per maand. Afspraken kunnen zowel in de BLIK020 app 
als online (www.BLIK020.nl) worden ingepland.  

2. In geval van verhindering dient de abonnee de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren zelf in de app of 
online aan te passen. Indien er niet (tijdig) wordt afgezegd vervalt het recht op het maandelijkse 
consult voor betreffende maand.

http://www.BLIK020.nl


ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
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1. BLIK020 heeft een inspanningsverplichting. BLIK020 zal er alles aan doen om jou zo goed mogelijk te 
helpen, dit met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. 

2. BLIK020 is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, lichamelijke/emotionele schade 
of schade voortvloeiend uit beslissingen die de abonnee, al dan niet in overleg met BLIK020 heeft 
genomen. 

3. BLIK020 kan maximaal aansprakelijk worden gesteld tot de hoogte van de verzekerde som in het 
betreffende geval. 



ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
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1. BLIK020 respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons 
verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om je zo goed mogelijk te 
begeleiden bij het trainen en voor de facturatie. 

2. BLIK020 slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en wij verstrekken deze 
informatie nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Voor het overige zullen wij deze gegevens 
nooit gebruiken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 

3. Voor meer informatie verwijs ik je naar onze privacyverklaring op de website.

blik020 vindt jouw privacy heel belangrijk



ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
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1. Op de overeenkomst gesloten tussen BLIK020 en de abonnee is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement 
Amsterdam.


