
Algemene Voorwaarden voor www.meYOU.nl    

 
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.meYOU.nl, zoals deze 
beschikbaar is gesteld door meYOU. In deze algemene voorwaarden geven wij aan 
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website bij u aanbieden. 

Intellectueel eigendom:  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet 
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de 
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het 
dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van meYOU is het 
niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te 
hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij meYOU. 

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo 
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die 
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen 
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met meYOU te mogen 
claimen of te veronderstellen. meYOU streeft naar een zo actueel mogelijke website. 
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op 
www.meYOU.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 

Vertrouwelijkheid: 

MeYOU houdt zich aan de privacywet waarin er geen persoonlijke gegevens van de 
klant of meYOU openbaar verspreid mogen worden. Indien vooraf schriftelijke 
toestemming is verleend door meYOU en/of klant kan daarvan worden afgeweken. 

Klant is voorgenomen alléén tijdens de sessie in een afgesloten stille ruimte zich te 
bevinden zonder gestoord te worden en zonder derden erbij. Het is verboden zonder 
toestemming van meYOU om tijdens de sessies geluidsopnames en of video 
opnames te maken. Deze daarna te delen met derden, of in het openbaar via de 
media te verspreiden. Sinds juli 2022 is doxing strafbaar waartegen iedere burger 
beschermd wordt. meYOU wil dit waarborgen om vanuit haar werkwijze, 
profesioneel, integer, oprecht en veilig te kunnen werken met en voor haar klanten. 

 

 

 

 

 



 

Aanbod:  

(art:6:227 BW) Werkwijze meYOU ten aanzien van het aanbieden van de dienst als 
Facilitator IoPT is als volgt:	

• De klant boekt allereerst een afspraak via de link op de meYOU website. 	
• De klant vult daarna de vragenlijst in, als voorwaarde en ter voorbereiding op 

de uitvoering van één of 3 IopT sessies. 	
• Een (gratis) telefonisch intakegesprek van maximaal 15 minuten volgt, waarin 

we gezamenlijk de vragenlijst doorlopen. 	
• Naar aanleiding van dit gesprek bepaalt meYOU of een IoPT sessie 

verantwoord is. 	
• meYOU kan besluiten om géén sessie IoPT sessie bij jou te faciliteren.  

meYOU zal jou verzoeken om géén betaalde IoPT sessie op mijn website te 
kopen. Er worden geen bedragen voor een aankoop gerestitueerd.	

• Indien er een positieve overeenstemming is bereikt (tussen meYOU en de 
klant) Kan de klant via de website 1 sessie IoPT of 3 sessies IoPT boeken. 	

• Deze wordt vooraf via iDeal betaald waarop géén restitutie wordt gegeven.	
• Binnen 48 uur wordt door meYOU een zoomlink gemaild waarin online de 

afspraak voor 1 of meerdere sessies wordt bevestigd. 	
• Afzeggen bij verhinderen geeft de mogelijkheid om in overleg met meYOU 

binnen 8 weken na afspraak waarop de afspraak gepland stond, een nieuwe 
afspraak in onderling overleg in te plannen. Na 8 weken vervalt de 
mogelijkheid voor het maken van deze (inhaal)afspraak. Ook daarna is het 
niet mogelijk om voor het betaalde bedrag restitutie te eisen.  	

• meYOU geeft géén geld terug, ook niet in andere gevallen wanneer je besluit 
ná de betaling van deze dienst af te zien. 	

• In geval meYOU niet in staat is om de sessie geen doorgang te laten vinden. 
In dat geval heeft de klant recht op restitutie en er zal een credit nota worden 
verzonden. 	

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige 
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om 
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige 
voorafgaande mededeling. meYOU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige 
informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen: Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest 
recente versie van de disclaimer van www.meYOU.nl op deze pagina. 

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op 
algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl. 


