ALGEMENE VOORWAARDEN Conduct10 pubercoach
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door
Conduct10 worden aangeboden. Ouders en/of puber (verder benoemd als klant) die een
product of dienst afnemen van Conduct10 gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.
Gebruik materiaal
Het is voor een klant van een product of dienst niet toegestaan om werkboeken,
afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de klant wordt aangeboden voor
andere doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren,
tenzij Conduct10 hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding
hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.
Gezondheid
Wanneer je een product of dienst afneemt bij Conduct10 dien je in een goede geestelijke en
fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit
voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Janneke ter Bille.
Aansprakelijkheid
Conduct10 doet er alles aan om haar producten en diensten voor iedere klant van
meerwaarde te laten zijn. Jouw ontwikkeling vind ik namelijk het allerbelangrijkste.
Conduct10 is echter niet verantwoordelijk voor de keuzes en beslissingen die de puber
maakt naar aanleiding van de coaching of het gekozen product.
Elke handeling die gedaan wordt naar aanleiding van een aankoop van een product of dienst
is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou/jullie als klant. Conduct10 en Janneke ter
Bille kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
Mijn producten en diensten zijn bedoeld om jou (als klant) te helpen je verder te
ontwikkelen en om een positief en blijvend verschil te maken nu en voor in de toekomst. Ik
kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat er gedaan wordt met de door mij
aangeboden kennis is helemaal aan de puber. Ik wil en kan jullie alleen helpen door het
delen van mijn kennis en ervaringen.
Alle producten en diensten die Conduct10 aanbiedt zijn door mijzelf ontwikkeld voor
educatieve en informatieve doeleinden. Niets in het coachprogramma, in mijn producten, of
in welke van mijn content dan ook, is een belofte of garantie voor resultaten. Op geen
enkele wijze kan ik (Janneke ter Bille en of Conduct10) aansprakelijk worden gehouden voor
jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle
omstandigheden.
Kortom: Het is jouw leven, dus jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.
Dank dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen. Ik vind het belangrijk dat je er weet van
hebt.
Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@conduct10.nl
Janneke ter Bille, Lichtenvoorde 2020

