
 

 

 

Algemene Voorwaarden SmartParent(s) 

Algemeen 
SmartParent(s) is op 1 juni 2019 opgericht door Marieke van der Elst. Gevestigd te Oud-
Beijerland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75114496. 

SmartParent(s) richt zich op het coachen en begeleiden van ouder(s) en kind(eren). En is 
gespecialiseerd in de opvoeding van hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. Begeleiding 
en ondersteuning vindt plaats vanuit praktijk, werk, school of in het gezin. Naast individuele 
begeleiding van ouder(s) of kind is er de mogelijkheid tot ondersteuning en begeleiding van 
ouder, ouder(s) en het gezin.  

SmartParent(s) is voornemens om in de toekomst op aanvraag lezingen over met name de 
opvoeding van hoogbegaafde, hooggevoelige en temperamentvolle kinderen te organiseren.  

Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 
van SmartParent(s) onder welke naam dan ook, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk door 
SmartParent(s) van wordt afgeweken. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden op grond van dwingende bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, blijven de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien SmartParent(s) 

een overeenkomst met meerdere partijen heeft gesloten, is iedere partij hoofdelijk 
aansprakelijk voor (de gehele) nakoming van de overeenkomst.   
 
Vertrouwelijkheid 
SmartParent(s) is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het 
kader van consulten. Voor overleg met derden in het belang van cliënt wordt altijd eerst 
toestemming gevraagd. In geval van bedreiging of gevaar cliënt kan het mogelijk zijn dat 
informatie gedeeld dient te worden.  

Observatie en verslag individuele begeleiding 
Observatie en verslag is mogelijk tegen vergoeding.  
 
Afspraken individuele begeleiding 
Een afspraak is kostbare tijd die wordt ingevuld voor hulpverlening. De kosten van 
gereserveerde tijd voor een afspraak wordt in rekening gebracht, indien binnen 24 uur wordt 
afgezegd. 
 
Betalingsvoorwaarden individuele begeleiding SmartParent(s) 
Per Tikkie, na consult. Of per bankoverschrijving, betaling dient te worden voldaan binnen 8 
dagen na factuurdatum. Er wordt altijd een nota per e-mail toegestuurd.  



 
Vergoeding individuele begeleiding SmartParent(s) 
SmartParent(s) kiest voor optimale zorg en hulpverlening, zonder veel tijd te besteden aan 
administratie voor vergoedingen. Deze bewuste keuze komt ten goede aan de kwaliteit die 
SmartParent(s) kan bieden aan hulpverlening in plaats van administratie rondom 
vergoedingen.  
 
Beroepsvereniging Adiona 
SmartParent(s) is aangesloten bij Adiona beroepsorganisatie, die vanuit verbinding, 
vertrouwen en interactie werkzaam zijn met en voor kinderen.  
 
Aansprakelijkheid 
Bij lichamelijke en psychische klachten is het altijd aan te raden om eerst de (huis)arts te 
raadplegen. SmartParent(s) is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, 
fysieke/emotionele en lichamelijke schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die 
opdrachtgever (cliënt, ouders, school, zorginstelling, of nader te bepalen) al dan niet in 
overleg heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte 
keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van 
de consulten als de periode daarna. 
 
SmartParent(s) is niet aansprakelijk voor verstrekte onjuiste of gebrekkige informatie. 
 
Iedere aansprakelijkheid, schade of letsel onverminderd al het voorgaande, is beperkt tot 
een derde van het factuurbedrag en voorts beperkt tot een maximum bedrag gelijk aan drie 
maanden honorarium voor de betreffende opdracht. 
 
SmartParent(s) is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook tijdens 
het reizen van en naar één van de activiteiten van SmartParent(s). 
 
Behalen van doelen en bepaald resultaat kan niet door SmartParent(s) worden 
gegarandeerd. Wat het resultaat is en wordt, hangt samen met inzet, motivatie en 
(on)mogelijkheden van cliënt en zijn of haar omgeving.   

 

Klachten      
SmartParent(s) is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dit betekent dat 
eventuele klachten door de Geschillencommissie Zorg Algemeen in behandeling worden 
genomen.   

  
Toepasselijk recht   
Op alle overeenkomsten tussen SmartParent(s) en opdrachtgever is het Nederlands recht 
van toepassing.  


