Algemene voorwaarden YAAP
1. Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak kosteloos
geannuleerd worden. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de
gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder
afmelding wordt de volledige gereserveerde tijd in rekening gebracht. Annuleringen door de
sportpsycholoog worden vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.
2. YAAP factureert 1 keer per maand digitaal. De nota wordt verstuurd naar het e-mailadres
opgegeven door de opdrachtgever. De betalingstermijn is 10 werkdagen.
2.1 Als de nota niet binnen de 10 werkdagen voldaan is, wordt een eerste betalingsherinnering
gestuurd. Indien de betaling niet binnen de herinneringstermijn van 10 werkdagen is voldaan,
stuurt YAAP een aanmaning met aankondiging van mogelijke incassomaatregelen.
2.2 Indien de nota binnen de wettelijke aanmaningstermijn van 14 dagen niet voldaan is,
worden er incassomaatregelen getroffen. De invordering wordt uitbesteed en de kosten die
aan deze incassoprocedure verbonden zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.
2.3 Bij betalingsachterstand kan besloten worden de verdere sportpsychologische begeleiding
op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Indien de organisatie om
welke reden dan ook niet uitbetaald, blijft ondertekenaar van deze overeenkomst
eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling.
3. YAAP behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
4. Onderdeel van de beroepscode van de NIP is dat de sportpsycholoog een
geheimhoudingsplicht heeft ten aanzien van alles wat er tijdens de sessies met cliënten aan de
orde komt. Er mag aan derden geen informatie verstrekt worden zonder toestemming van de
cliënt, of diens ouders (in het geval van minderjarigen). Mogelijk wordt er in het kader van
intervisie collegiaal overleg gevoerd met andere sportpsychologen, maar dit gebeurt altijd op
anonieme basis.
5. De sportpsychologische begeleiding is een inspanningsverbintenis, geen
resultaatverbintenis. De sportpsycholoog van YAAP kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor het al dan niet behalen van resultaten van de opdrachtgever.

