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1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten
en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de
levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer of door een derde op basis van een
overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.
2. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
3. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met online programma PROJECT DROMENVANGER.
4. Dag: kalenderdag.
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt
informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand.
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten
aanbiedt.
8. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot
stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
9. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende
vaststaat.
2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marloes TeunissenArends en op elke tussen Marloes en de klant tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Marloes
Teunissen-Arends aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3. Marloes Teunissen-Arends bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot
het moment dat Marloes deze bevestiging heeft verzonden kan de klant de overeenkomst
ontbinden.
4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer,
binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens
betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om
op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende
weigeringsgronden heeft de

ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de
overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Voorwaarden deelname Mooier Leven: Project Dromenvanger
Mooier Leven is opgezet en wordt uitgevoerd door Marloes Teunissen-Arends. De online
cursus bestaat uit 12 delen en deze behoor je als deelneemster zelfstandig te volgen en het
geleerde te implementeren. Wanneer je alle modules en opdrachten doorloopt en hiervoor
voldoende de tijd neemt haal je alles uit het programma wat mogelijk. Dit is je eigen
verantwoordelijkheid. Een droom waarmaken gaat niet vanzelf. Jij bent de sleutel tot je
succes, de online cursus biedt je de handvatten die jou helpen om jouw droom werkelijkheid
te maken. Reserveer voldoende tijd voor het programma zodat jij binnen 12 weken jouw
droom hebt waargemaakt of kunt gaan waarmaken. Je kunt met je vragen in de online
community terecht en daar zal Marloes of een van de teamleden van Marloes een aantal
keer per week de vragen beantwoorden. Je krijgt geen individuele begeleiding binnen
Mooier Leven tenzij anders is afgesproken. Vanzelfsprekend kun je met al je vragen, zoals
hierboven benoemd, terecht in de online community.

4. Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode
Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14
dagen na ontvangst (start van een ronde). In het geval van een dienst of een levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het
sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug.
Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je
investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het
BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
5. Procedure van annuleren
Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd
per email aan Marloes Teunissen-Arends via info@mooierleven.com te vermelden. Je
ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het
cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails
rondom de online cursus worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een
creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering
terug op het gewenste bankrekeningnummer. Bij vragen rondom de annulering kun je
terecht bij info@mooierleven.com.
6. Intellectueel eigendom / Gebruik materialen
Alle teksten, modules, uitingen rondom het programma, de materialen, werkboeken en
filmpjes van Mooier Leven vallen onder het eigendomsrecht van Marloes Teunissen-Arends.
Tijdens deelname aan het programma en ook daarna mag je gebruik maken van de
materialen. Het is in geen enkel geval toegestaan om deze te delen met anderen. Het is ook
niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een
eigen programma. Het streven is dat jij levenslang toegang ontvangt en behoudt tot het
cursusmateriaal. Levenslang is een groot begrip en valt niet te garanderen. Wanneer de
online academie van url wisselt houd ik je uiteraard hiervan op de hoogte op het laatste emailadres wat van jou bekend is. Geef daarom ook altijd jouw nieuwste e-mailadres door,
zodat we je kunnen bereiken. Nu en in de toekomst.

7. Prijs en Betaling
Betaling kan in een keer, of in termijnen van drie of zes keer worden voldaan. Als je het
programma in termijnen betaalt, dan ga je akkoord met de verplichting om aan elke
betalingstermijn te voldoen. Ook na afronding van het programma zal de verplichting tot
betaling bestaan. Aanbiedingen, bonussen, acties en prijzen rondom Mooier Leven zijn altijd
vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes. Na
betaling (van de eerste termijn of het volledige bedrag) ontvang je direct toegang tot het
online programma. Het ligt aan de startdatum van Mooier Leven wanneer het programma
van start gaat. Je online plek is gereserveerd na betaling. Wanneer je betaling niet is
voldaan ontvang je geen toegang tot het programma. De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
8. Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere
hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. De aansprakelijkheid voor indirecte
schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill,
schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten. In geval van een toerekenbare
tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn,
zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of
schade te beperken, of op te heffen. Wel wil ik je erop wijzen dat je zelf verantwoordelijk
bent voor eventuele gevolgen door jou zelfgemaakte keuzes, die je wel of niet dankzij het
programma hebt gemaakt. Ik verplicht je in het programma tot niets, elke stap die je zet
doe je uit vrije wil.
9. Klachten en Geschillen
Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd, uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en
duidelijk omschreven per e-mail worden gemeld bij Marloes Teunissen-Arends. Wanneer de
klacht niet duidelijk genoeg is omschreven, wordt de klacht niet in behandeling genomen.
En ook wanneer er een klacht is ingediend vanuit de klant, de verplichting tot betaling blijft
bestaan. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht
beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de
ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn
waarbinnen je wel een oplossing mag verwachten. Het streven is om er altijd onderling uit
te komen, mocht dat niet lukken wordt het voorgelegd aan de rechter.
10. Privacy
Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en je persoonsgegevens worden alleen in
het kader van mijn dienstverlening gebruikt. We houden ons aan de wettelijke regels
rondom Bescherming Persoonsgegevens.

11. Overig
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze tussen mij
en jou overeengekomen zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het
overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in
overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
12. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13. Wijziging van de voorwaarden
Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per
mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in
werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

