
Algemene Voorwaarden Openjehart.nu

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden Openjehart.nu wordt verstaan onder: 
Openjehart.nu: Openjehart.nu en/of het coaching concept dat aan de deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse 
activiteiten die onder de naam Openjehart.nu aangeboden worden.  
Lid: de natuurlijke persoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. 
Openjehart.nu pas: de toegangspas voor Openjehart.nu activiteiten en waaronder tevens wordt verstaan de pas die geschikt is
voor voordelen die geselecteerde bedrijven aan Openjehart.nu leden aanbieden.

Artikel 2: Aanmelding Openjehart.nu 

1. Het aanmelden voor Openjehart.nu geschiedt door het inschrijfformulier op de website (www.openjehart.nu) volledig in te 
vullen en te verzenden of het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen 
en te retourneren. 

2. Voor het aanmelden is het inschrijfgeld van € 10,00 verschuldigd. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat 
Openjehart.nu de aanmelding heeft ontvangen. 

3. Indien het maximum aantal leden voor een activiteit is bereikt is Openjehart.nu gerechtigd het Lid op een wachtlijst te 
plaatsen. Het Lid krijgt bericht van Openjehart.nu zodra het lidmaatschap kan starten. 

Artikel 3: Openjehart.nu pas

1. Slechts op vertoon van een geldige Openjehart.nu pas in combinatie met een geldig legitimatiebewijs heeft men toegang 
tot de activiteiten van Openjehart.nu. 

2. De Openjehart.nu pas is eigendom van Openjehart.nu.
3. Het Lid is aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Openjehart.nu pas. 
4. Het Lid dient verlies, diefstal of anderszins vermissing van de Openjehart.nu pas telefonisch te melden aan  Openjehart.nu, 

waarna de Openjehart.nu pas zal worden geblokkeerd voor toegang tot de activiteiten. De betalingsverplichting van het Lid
blijft onverminderd van kracht.

5. De Openjehart.nu pas kan na verlies, diefstal  of anderszins vermissing op verzoek van het Lid vervangen worden. 
Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de Openjehart.nu pas, wordt een vervangingsbijdrage ter hoogte van €
10,00 in rekening gebracht bij het Lid. 

Artikel 4: Activiteiten Openjehart.nu

1. De activiteiten van Openjehart.nu zijn te vinden op www.openjehart.nu of schriftelijk bij Openjehart.nu op te vragen. 

2. Openjehart.nu is gerechtigd om activiteiten geen doorgang te laten vinden tijdens algemeen erkende feestdagen en 
schoolvakanties. 

3. Openjehart.nu is gerechtigd de tijden van de activiteiten tijdelijk of blijvend te wijzigen. 

4. OpenJeHart.nu is gerechtigd om foto’s die gemaakt worden tijdens activiteiten te mogen plaatsen op de website en op 
social media, tenzij het lid anders aangeeft.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

1. Een lidmaatschap bij Openjehart.nu wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar  vanaf de ingangsdatum van de 
overeenkomst. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur 
schriftelijk bij Openjehart.nu opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde 
duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van het lidmaatschap is de eerste dag van de 
kalendermaand volgend op de maand waarin Openjehart.nu de aanmelding heeft ontvangen. 



2. Een Plusabonnement bij Openjehart.nu wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden vanaf de ingangsdatum 
van de overeenkomst. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële 
contractduur schriftelijk bij Openjehart.nu opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor 
onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van het lidmaatschap is de eerste 
dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Openjehart.nu de aanmelding heeft ontvangen. 

3. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid dus een aantal 
dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Openjehart.nu, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend 
lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.  

4. Alle tarieven zijn te vinden op www.openjehart.nu of schriftelijk bij Openjehart.nu op te vragen. 

5. Openjehart.nu behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 5% te verhogen. 

6. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Een Lid kan verzoeken om in termijnen per maand te 
betalen. 

7. Bij niet tijdige ontvangst door Openjehart.nu van verschuldigde bedragen is het Lid in verzuim en is Openjehart.nu 
gerechtigd administratiekosten ter hoogte van € 10,00 in rekening te brengen. Indien het Lid in gebreke blijft vervalt 
automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering uit handen gegeven. Daarnaast is 
opdrachtgever de gerechtelijke-, buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd. De 
buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het 
bijbehorende Besluit. 

8. Indien niet tijdig wordt betaald is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
9. Een Openjehart.nu pas wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. 

Het Lid kan bovendien de toegang tot de activiteiten worden geweigerd. 
10. Indien het Lid geen gebruik maakt van de activiteiten, die deel uitmaken van Openjehart.nu waarvoor het Lid is 

ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
11. Het tussentijds opschorten van de betaling is nimmer toegestaan. 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

1. De activiteiten van Openjehart.nu kunnen risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de activiteiten, die deel uitmaken 
van Openjehart.nu, is geheel voor eigen risico van het Lid. 

2. Openjehart.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval 
of letsel van het Lid. 

3. Het Lid zal Openjehart.nu vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 

4. Openjehart.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 7: Beëindigen van het lidmaatschap

1. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door schriftelijke opzegging. 

2. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap 
afloopt. 

3. Na beëindiging van het lidmaatschap dient het Lid de Openjehart.nu pas te retourneren aan Openjehart.nu. Dit dient te 
gebeuren binnen één maand na de einddatum van het lidmaatschap. Indien het Lid besluit de Openjehart.nu pas te 
behouden en niet terug te sturen, zal vanaf één maand na beëindiging van het lidmaatschap, door Openjehart.nu een 
maandelijkse contributie worden geïncasseerd voor het behouden en/of gebruik blijven maken van de Openjehart.nu pas. 

4. Openjehart.nu behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken 
onaanvaardbaar gedrag de Openjehart.nu pas in te vorderen en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van 
enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt. 



5. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

Artikel 8: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden 
toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.

2. In het geval van overmacht is Openjehart.nu nimmer enige vergoeding voor mogelijk geleden schade aan het Lid 
verschuldigd.

Artikel 9: Klachten en huisregels

1. Klachten met betrekking tot Openjehart.nu dienen door het Lid dienen te worden gemeld bij Openjehart.nu. 

2. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Openjehart.nu staan op de website www.openjehart.nu en zijn 
schriftelijk bij Openjehart.nu op te vragen.

Artikel 10: Toepasselijk recht

1. Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is 
Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Openjehart.nu en het Lid die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van Openjehart.nu beslecht. 


