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Welkom! 

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgesteld (versie 3, d.d (09-10-

2017) zoals deze gehanteerd worden. Voordat we onze diensten en/of producten 

aan je leveren, hebben we je in staat gesteld om van deze algemene voorwaarden 

kennis te nemen, waardoor deze toepasselijk zijn op alle door ons te leveren 

diensten en producten. 

 

1. Wettelijke bedenktermijn 

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen voor digitale producten. Tijdens 

deze periode mag je je geld terug vragen zonder opgaaf van redenen. Je kunt 

binnen 14 dagen mailen naar info@maartjekoper.nl en verzoeken om van de 

Wettelijke bedenktermijn gebruik te maken. 

Na deze periode is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met een 

product zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd te zijn.  

Uiteraard is het voor jou altijd mogelijk om de keus te maken een programma niet 

(langer) te volgen of geen gebruik (meer) te maken van een product, maar daarmee 

vervalt de betalingsverplichting niet.  

 

2. Afzeggen van live events. 

Het is mogelijk om een door jou besteld (en reeds betaald) live event of live dag te 

annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van het evenement, wordt er 

90% van het door jou geïnvesteerde bedrag teruggestort op jouw rekening. Bij 

annulering tussen 14 en 2 dagen voor de aanvang van het evenement, wordt er 

50% van het door jou geïnvesteerde bedrag teruggestort op jouw rekening. Bij 

annulering binnen 48 uur voor aanvang van het evenement, is er geen teruggave 

van het door jou geïnvesteerde bedrag meer mogelijk.  

Het is mogelijk om jouw ticket over te dragen aan iemand anders.  

Mocht er een soortgelijk event later nogmaals worden gehouden, dan is het mogelijk 

om je ticket om te zetten, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.  

 

3. Betalingstermijn voor (digitale) producten en het niet betalen van 

facturen. 

Als je een factuur hebt ontvangen voor de door mij geleverde diensten en/of 

producten, heb je hierna veertien (14) dagen de tijd om deze te voldoen. Als je niet 

binnen de gestelde termijn betaalt, dan ontvang je van mij een betalingsherinnering 

en heb je hierna nogmaals zeven (7) dagen de tijd om deze alsnog te voldoen. 
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Mocht je ook deze betalingsherinnering niet betalen, dan zal je account (tijdelijk) 

geblokkeerd worden en ontvang je een tweede herinnering. 

Na deze tweede betalingsherinnering heb je wederom zeven (7) dagen de tijd om 

deze te voldoen. Indien je ook deze tweede betalingsherinnering niet betaalt, heb je 

niet langer toegang tot de online omgeving van de diensten en/of producten die je 

hebt aangevraagd. Je kunt dan ook niet langer gebruik meer maken van de gratis 

content of de gratis Facebookgroep, tot het moment dat je alle openstaande facturen 

hebt betaald.  

 

Wij behouden ons het recht voor om, indien je weigert te betalen of meerdere malen 

te laat hebt betaald, je de toegang tot de online omgeving (losse courses en/of 

producten, Het High Level programma, de Geld is Liefde Community), blijvend te 

blokkeren zonder teruggave van reeds door jou wel betaalde lidmaatschapsgelden 

of termijnen. 

 

4. Het niet nakomen van betaling in termijnen.  

Indien wij onderling hebben afgesproken dat je een dienst en/of product in termijnen 

mag betalen en je betaalt die termijn niet of te laat, dan behouden wij ons het recht 

voor om de betalingsregeling te beëindigen. Je ontvangt dan een factuur voor het 

resterende bedrag in een (1) keer.  

 

5. Toegang tot de online omgeving (Geld is Liefde Community) 

Als je meedoet aan de ‘Geld is Liefde Community’ heb je hiertoe toegang zolang je 

lid bent. Als je jouw lidmaatschap beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat 

je lidmaatschap is beëindigd. 

Het is niet toegestaan om betaalde content, die alleen beschikbaar is voor leden uit 

de Geld is Liefde Community (of andere betaalde programma’s) te verspreiden of te 

delen met mensen die geen lid zijn. Als dit toch gebeurt, dan behouden wij ons het 

recht voor om je lidmaatschap te beëindigen zonder teruggaaf van eerder betaalde 

lidmaatschapsgelden.   

 

6. Opzeggen van de Geld is Liefde Community 

Je kunt de ‘Geld is Liefde Community’ voordat de nieuwe factuur (per e-mail) is 

verzonden. Als je nieuwe factuur van de nieuwe periode is verzonden, dan dient 

deze uiteraard te worden betaald door jou. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.  

 

7. 1 op 1 Coaching 
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Voor 1 op 1 Coaching geldt dezelfde betalingstermijn als onder punt 2 van deze 

algemene voorwaarden. Bij herhaalde overschrijding van de betaaltermijn, 

behouden wij ons het recht voor om de coaching te beëindigen. 

 

8. Lifetime membership 

Als je in 2016 en 2017 gebruik hebt gemaakt van het lifetime membership van de 

Magische Manifestatie Mastermind, krijg je tot eind 2017 live toegang tot de online 

content van het High Level Geld is Liefde Life & Business Manifestatie 

Coachingsprogramma (De livedagen zijn niet automatisch inbegrepen. Je hebt 

hiervan bericht gehad als dat wel zo is.) 

Je behoudt lifetime toegang tot de oude content van de Magische Manifestatie 

Mastermind uit de huidige online omgeving.  

Je bonus-lidmaatschap voor de Geld is Liefde Community loopt tot en met eind 

augustus 2018 door.  

 

Als je nog vragen hebt, stuur dan gerust een e-mail naar info@maartjekoper.nl 

www.maartjekoper.nl 
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