
Algemene voorwaarden 

LOC biedt coaches met affiniteit voor onderwijs de mogelijkheid om zich aan te sluiten en 

een coachprofiel aan te maken. Hiermee beoogt LOC om onderwijsorganisaties de 

mogelijkheid te geven eenvoudig professionele begeleiders te vinden en te vergelijken. 

Wanneer u zich als coach wilt aansluiten bij LOC, om een gratis coachprofiel aan te maken, 

dient u zich te committeren aan de algemene voorwaarden van LOC.  

 

Artikel 1: Definities  

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

Coach: De professioneel begeleider in de ruimste zin van des woords. Het gaat hier om een 

natuurlijk persoon, dan wel de rechtspersoon, die zich aansluit bij LOC om zodoende een 

profiel aan te maken op www.coachingvoordocenten.com  

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer (de coach) 

opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, 

begeleiding, training of aanverwante werkzaamheden.  

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied 

van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.  

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan 

wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.   

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze 

voorwaarden  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op coaches die zich (willen) aansluiten 

bij LOC 

.  

 Artikel 3: voorwaarden voor aansluiting  

1. De coach dient zich te houden aan de de algemene voorwaarden van LOC.  

2. De coach dient zich te houden aan de ethische voorwaarden van LOC.  

3. De coach dient zich te houden aan het Nederlands recht.  

4. De coach dient altijd in het belang van de cliënt te handelen.  

5. De coach is gemachtigd zijn profielinformatie en persoonlijke gegevens te wijzigen of te 

laten verwijderen.  

6. De coach is gemachtigd zijn profiel wel of niet zichtbaar te maken in zoekresultaten.  



7. De coach staat toe dat informatie die publiekelijk toegankelijk is geweest, door LOC 

gebruikt kan worden voor promotiewerkzaamheden, seo- en marketingdoeleinden vanuit 

LOC.  

8. De coach dient, binnen redelijke termijn, een werkende link aan te maken naar de website 

van LOC (www.coachingvoordocenten.com) vanaf de eigen website.    

Indien de coach geen eigen domein heeft, volstaat een link vanuit een social media pagina. 

9. LOC is gemachtigd een evaluatiesysteem aan profielen te koppelen.  

10. De voorwaarden mogen te allen tijde door LOC worden aangepast.  

Dit dient vooraf te worden gecommuniceerd aan de coach. 

11. De coach stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt voor 

communicatiedoeleinden met de coach. Zoals het verzenden van nieuwsbrieven, 

aanbiedingen , opdrachten of  mails vanuit LOC.  

 

 Artikel 4: Beëindiging aansluiting LOC  

1. Coach en LOC kunnen aansluiting per direct, zonder opgaaf van reden, beëindigen.  

2. Beëindiging dient per brief of per mail te worden aangegeven.  

 

 Artikel 5: Bijdrage coach  
1. Per 1 januari 2020 wordt voor aansluiting bij LOC geen bijdrage gerekend.  

 

 Artikel 6: Het profiel   

1. De coach krijgt na aansluiting bij LOC ruimte op de site om een profiel aan te maken.  

2. De coach dient alle velden in account en profiel naar waarheid in te vullen.  

3. LOC heeft het recht velden in het profiel van de coach aan te passen wanneer hier 

aanleiding voor is. 

4. LOC heeft het recht alle door de coach ingevulde gegevens te (laten) controleren, 

bewijzen op te vragen of navraag te doen .  

5. Profielen en de website mogen ten allen tijde door de LOC worden gewist of aangepast. 

 

 

Artikel 7: Opdrachten   

1. De coach kan middels zijn profiel opdrachten ontvangen of doorverwijzen naar eigen 

website.  

2. De coach bepaalt zelf of hij opdrachten aanvaart en regelt dit zelfstandig vanuit eigen 

naam en/of praktijk.   

3. Factureren aan opdrachtgever verzorgt opdrachtgever vanuit eigen naam en/of praktijk.  

 



Artikel 8: Aansprakelijkheid    

1. LOC is niet aansprakelijk bij het tijdelijk wegvallen van de site wegens serverproblemen of 

andere problemen van technische aard. (LOC is hierbij afhankelijk van derden)    

2. LOC is niet aansprakelijk voor het gedeeltelijk of geheel verliezen van informatie van de 

server.  

3. LOC is niet aansprakelijk voor uitvoering van diensten die zonder directe bemiddeling van 

LOC, door de coach worden aangenomen.  

4. De coach dient helder te zijn naar opdrachtgever over artikel 8.3. 


