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Algemene voorwaarden bij de bestelling 

 Bij betaling via Bancontact is de betalingstermijn 14 dagen. 

 Het All-in Relatietraject start na betaling en heeft een looptijd van 7 maanden. 

 Tijdens het traject kun je andere afspraken maken met je behandelaar, over hoe en wanneer je 

de 6 gesprekken inplant. Het behandelplan maken jullie samen, Leven in je Relatie faciliteert 

alleen de online leeromgeving en heeft alleen en adviserende functie bij vragen over het traject. 

 Bij betalen in termijnen geldt een meerprijs. Dit kun je vooraf aangeven bij Leven in je Relatie. 

Kijk voor de actuele tarieven op de website van Leven in je Relatie. 

 Na de bestelling geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor de online leeromgeving. De 

kosten die de behandelaar en Leven in je Relatie hebben gemaakt, kunnen wel alsnog in 

rekening worden gebracht. 

 Er vindt geen restitutie plaats bij het voortijdig afbreken van het traject. 

 Voor de gemaakte afspraken met de behandelaar gelden de voorwaarden omtrent annulering 

en wijziging van zijn of haar eigen praktijk. 

 Voor de werking van de online leeromgeving blijft Leven in je Relatie verantwoordelijk. Bij 

klachten over dit product kun je bij Leven in je Relatie terecht. 

 Voor de begeleiding door je coach of therapeut blijft de desbetreffende behandelaar 

verantwoordelijk. Bij klachten over de behandeling kun je dus bij hem of haar terecht. Samen 

met de behandelaar ga je een losse overeenkomst aan, zoals het maken van een zorgplan of 

invullen van een intakeformulier. 

 Bij verlenging van het traject kunnen andere tarieven gelden. De actuele tarieven kun je vinden 

op de website van Leven in je Relatie. 

 Bij losse sessies met je behandelaar tijdens of na dit traject, blijft de behandelaar 

eindverantwoordelijk voor de behandeling, afspraken, administratie, klachten, enzovoorts. 

 Je blijft toegang houden tot de online leeromgeving zolang de cursus bestaat. 

 Door het plaatsen van je bestelling geef je Leven in je Relatie toestemming om je gegevens te 

delen met de coach of therapeut die jullie gaat begeleiden. Leven in je Relatie gaat zorgvuldig 

om met jullie gegevens. Zie ook het privacy statement op de website. Vanuit de cursus krijg je 

regelmatig aanvullende mails met tips voor je relatie. Hier kun je je altijd weer voor afmelden. 

  


