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Vertrouwelijke informatie

1. Alle informatie die tijdens behandelingen, consulten, coaching sessies besproken 
wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever, coachee 
kan besloten worden om derden in te lichten. 2. In geval van dreigend gevaar voor 
opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de 
opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties 
of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
3. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak 
aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan 
opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst 
een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe 
schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen 
die opdrachtgever, coachee al dan niet in overleg met de opdrachtnemer heeft genomen. 
Opdrachtgever, coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, 
diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voorafgaand aan, gedurende de 
periode van de coaching sessies als de periode daarna.

 Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met of het verstrekken van persoonsgegevens 
aan opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische 
bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze 
persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en praktijk Mario 
Vanderseypen is Belgisch recht van toepassing.
2. Indien opdrachtgever en praktijk Mario Vanderseypen een conflict hebben voortvloeiend 
uit de verrichte diensten dienen zij binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht deze 
schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien 
van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo 
adequaat mogelijk te reageren en in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien het 
niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar 
Mario Vanderseypen gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.


