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Coaching

“The sky is the limit”
Miguel Cervantes, 1547-1616

Aan alles wat je geluk en zelfs je gezondheid heeft ondermijnd, ligt een shockervaring ten
grondslag. Dat hoeft niet een vreselijk trauma te zijn: ook een onverwachte sneer of een
ogenschijnlijk klein ongelukje kan oorzaak hiervoor zijn. Door de schrik hebben je hersenen
de ervaring niet verwerkt en zit die onverwerkt in je geheugen.
Door de opschudding sturen je hersenen verminderde signalen naar de rest van je
lichaam en ontvangen ze signalen daarvandaan ook minder goed. Er worden dan
bepaalde mineralen, vitaminen of andere stoffen niet meer doorgestuurd, wat resulteert
in stress, pijn, verdriet, tegenslagen en / of ziekte.
Als je met mijn hulp die nare ervaringen terugzoekt en ze weer door je hersenen laat
verwerken, ga je genezen van ziektes. Tegenslagen stoppen, je krijgt weer ruimte om te
ademen en te leven en alles gaat weer lopen. Ook als je ervaringen hebt gehad waar je niet
meer over wilt of kunt praten, kan ik je ermee helpen zonder dat je erover vertelt. Ik zoek ze
dan zelf voor je op en verwerk ze voor je. Dit proces gaat heel snel en vooral ook pijnloos.

Heb je interesse? Maak een afspraak:
T: 058 – 843 0449
M: 06 – 3427 7058
E: sophyvassi@gmail.com
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Leerproblemen en stoornissen

“The brain is wider than the sky”
Emily Dickinson, 1830-1886

Het onderwijs wordt met de jaren steeds strenger en tegelijkertijd chaotischer. Kinderen
moeten zich aanpassen aan leerkrachten en leraren, terwijl volwassenen steeds meer
onderwijs op maat ontvangen.
Kinderen moeten veel meer werkstukken maken dan vroeger, hebben allerlei projecten
op school en onregelmatige lesweken. In al die onrust zijn de klassen er zeker niet kleiner
op geworden dan ‘toen’ en terwijl het altijd al moeilijk was voor veel kinderen om school
te volgen, wordt dat steeds lastiger in plaats van gemakkelijker. Bovendien worden veel
lessen al gegeven, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk gebleken is dat het
beter een jaartje later zou kunnen worden gepland. Het leren lezen en schrijven is daar
een goed voorbeeld van, maar zeker niet het enige.
Daarbij wordt er erg gemakkelijk gedaan over het diagnosticeren van leer- en
gedragsstoornissen met de daarbij horende medicatie. Zelf heb ik jarenlang een heleboel
hoofden van mensen met en zonder deze zogenaamde stoornissen bestudeerd. Ik kwam
erachter dat het geen ziektes zijn en ook geen psychische tekortkomingen, maar dat er
puur fysieke oorzaken in de hersenen aan ten grondslag liggen. Of bijvoorbeeld een hoog
gehalte aan vitamine B12.
Alle zogenaamde stoornissen van ADHD tot autisme en van ODD tot dyslexie zijn te
genezen, als je mijn kennis toepast. Ik heb dat al vaak gedaan en het werkt!

Heb je interesse? Maak een afspraak:
T: 058 – 843 0449
M: 06 – 3427 7058
E: sophyvassi@gmail.com
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In-companytrainingen

"Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek"
Albert Einstein, 1879–1955

De training over hoe je het zelfherstellende vermogen van de mens kunt aanwakkeren in
je patiënten bestaat uit 3 lessen van anderhalf uur. Daarin behandel ik de hersenfuncties
die hierbij van belang zijn, welke planten, voeding en kruiden helend zijn en welke niet,
hoe je medicijnen kunt maken die echt genezen. Daarnaast geef ik voedingsadviezen
voor patiënten die helemaal willen genezen van ziektes, klachten, stoornissen en andere
moeilijkheden in hun leven.
Niet alles kan genezen, maar de mogelijkheden zijn vaak groter dan we denken. En voor
veel patiënten is blijvende verlichting of verbetering al iets waar ze niet van hadden
durven dromen! Je kunt beslist meer doen dan alleen symptoombestrijding of tijdelijke
verbetering.

Lijkt het je wat? Neem contact op:

T: 058 – 843 0449
M: 06 – 3427 7058
E: sophyvassi@gmail.com
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Lezingen

“Een wijs man zoekt de wijsheid in zichzelf; een dwaas zoekt haar in anderen”
Confucius, 551-479 v.C.

Het feit dat het zelfherstellende vermogen van de mens weer op volle toeren kan draaien
en dat patiënten dan genezen, is groot nieuws! Ik heb daar dan ook lezingen over
voorbereid.
In een dergelijke lezing vertel ik kort over de werking van de hersenen. Die sturen immers
genezing aan, maar het werkt soms net iets anders dan we gedacht hadden. Verder
vertel ik over voeding en kruiden, die het genezingsproces wel of juist niet ondersteunen.
Genezen gaat niet alleen over lichamelijke ziektes. Het kan ook gaan over tegenslagen in
het leven, mentale stoornissen en andere klachten of dingen die niet zo gaan zoals je
graag had gewild. Als je hersenen op volle kracht werken, heb je niet constant
tegenslagen, ben je niet ziek en heb je een vervullend leven. Er zijn dingen die niet kunnen
genezen, zoals sommige handicaps. Toch kan er meer gebeuren dan je wellicht voor
mogelijk houdt!

Interesse? Check of ik ruimte heb in mijn agenda:
T: 058 – 843 0449
M: 06 – 3427 7058
E: sophyvassi@gmail.com
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Hulp en advies bij Jeugdzorg

“De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zal zijn”
Johan Cruijff, 1947–2016

Vanaf het moment dat ik moeder werd in 1996, heb ik zowel privé als beroepsmatig heel
erg veel verhalen gehoord over mensen, die met Jeugdzorg te maken kregen en hun
kinderen onterecht verloren. Met alle (langdurige) gevolgen vandien voor het hele gezin.
Ik heb redelijk wat ouders geadviseerd in hun strijd om hun kinderen. Daardoor heb ik
manieren ontdekt om ermee om te gaan.
Sinds 2015 hebben instanties zoals scholen, wijkteams en huisartsen een meldplicht, waar
ze niet altijd even discreet mee omgaan. Staat jeugdzorg eenmaal op je stoep, dan krijg
je te maken met uiterst moeilijke mensen, die niet naar je luisteren en heel veel fouten
maken. Voor correctie daarvan staan ze bijna nooit open. En jeugdzorg luistert zelfs niet
altijd naar de politie of naar een rechter die het niet met hen eens is.
Door de vele jaren heen heb ik dingen ondekt, die kunnen helpen om Jeugdzorg weg te
krijgen. Ze zijn er echt heilig van overtuigd dat zij goed werk verrichten en dus moet je een
iets andere strategie volgen om een einde te maken aan hun onterechte bemoeienis
dan je normaal zou doen.
Naast coach ben ik eerstegraads lerares en daarmee een ‘pedagogische professional’ in
de woorden van Jeudzorg. Daardoor luisteren jeugdwerkers eerder naar mij dan naar een
buurman die automonteur is – hoe onredelijk ook. Ik kan helpen om je gezin weer bijeen
te krijgen of in ieder geval de communicatie in goede banen te leiden.

Spreekt deze werkwijze je aan? Maak een afspraak:
T: 058 – 843 0449
M: 06 – 3427 7058
E: sophyvassi@gmail.com
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Hoe gaat een aanmelding in z’n werk?

“We didnot come to fear the future: we came here to shape it”
Barack Obama, 1961

Het begint met een intakegesprek, waarin we samen bekijken waar ik je mee ga helpen.
Daarin stellen we vast wat je nodig hebt. Vervolgens doe ik een voorstel aan je
personeelsmanager voor de inhoud en de duur van de coaching. Zo is ieder consult
nuttig.
Zodra ik toestemming heb van de beslissende persoon uit je bedrijf en die getekend heeft
voor de voorwaarden, stuur ik een factuur. Zodra die voldaan is, kunnen de sessies
beginnen.
De consulten worden in-company gegeven of in de professionele praktijk van Vassiliou
Empowerment in Beetgumermolen. Er zijn mogelijkheden overdag en eventueel ‘s avonds
na werktijd. Consulten kunnen in heel Nederland worden gegeven. Na de intake kunnen
ze telefonisch of via videochat gehouden worden (Skype, Zoom, imo, Whatsapp).
Heb je vragen of wens je toelichting naar aanleiding van deze brochure? Ik ben
bereikbaar op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer op werkdagen van 9 tot 17
uur.
Lees ook de algemene voorwaarden op de hiernavolgende pagina’s. Vassiliou
Empowerment is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 09131158.
Met het bijgevoegde aanmeldformulier kan de afdeling Personeelszaken je aanmelden
voor een cursus. Ik neem dan contact met je op. Je kunt ook direct bellen of mailen om
meer informatie:
drs Sophia A. Vassiliou
Vassiliou Empowerment
J.H. van Aismawei 16
9045 PJ Beetgumermolen (Fr.)
T: 058 – 843 0449
M: 06-3427 7058
E: sophyvassi@gmail.com
https://www.sophiavassiliou.nl
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Tarieven ex-BTW

“Wanneer iemand beweert dat je met geld alles kunt bereiken,
dan kun je er zeker van zijn dat hij nooit wat heeft gehad”
Aristoteles Onassis, 1906-1975

Algemene tarieven:
 Consulten kosten €65,00 per uur of €100,– per 2 uur. Dit is van tevoren af te spreken.
Het maakt voor de prijs niet uit of een consult live is, telefonisch of via Skype,
Whatsapp, Zoom of Imo.
 Een eerste telefonisch advies is gratis. Dat is maximaal een half uur.
 Eventuele reiskosten zijn € 0,19 per km.
 Lezingen hebben geen vaste prijs. Het hangt ervan af waar en wanneer ze zijn.
In-companytrainingen ex BTW:
 Voor 1 of 2 cursisten: €65,00 per uur.
Voor 3 – 5 cursisten: €70,00 per uur.
Voor 6 – 8 cursisten: €75,00 per hour. Dit is exclusief lesmateriaal.
 Een training over het zelfherstellende vermogen bestaat uit 3 lessen van 1,5 uur.
Kosten voor 1 – 2 cursisten: €285,00 exclusief lesmateriaal.
Voor 3 – 5 cursisten: €210,00 exclusief lesmateriaal.
Voor 6 – 8 cursisten: €225,00 exclusief lesmateriaal.
 Lesmaterialen: €10,00 per persoon. Als u meer wilt dan het standaard boekje, kan
dat uiteraard in overleg.

Bedragen worden vooruitbetaald op mijn bankrekening.

Openingstijden zijn onder schooltijden, dus tussen 9 uur en 17 uur van maandag t/m
donderdag. Vrijdag is van 9 uur tot 12 uur.
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Over Sophia Vassiliou

“Wijsheid begint met verwondering”
Socrates, 469 v.C. - 399 v.C.

Dag!
Hier iets over mijn achtergrond. Geboren in 1966 heb ik Franse en
Griekse letteren gestudeerd in mijn vaderland Griekenland. Ik ben
25 jaar werkzaam geweest in zo ongeveer alle facetten van het
onderwijs. Bij het lesgeven hoort ook altijd een deel coaching, al is
het maar om je leerlingen te stimuleren, motiveren en
zelfvertrouwen inboezemen.
Zeven jaar geleden werd ik ernstig ziek en kon ik mijn talencentrum
niet meer voortzetten. Omdat er niemand was, die wist hoe je
moest genezen van zulke ziektes als MS, kanker, ADHD, longziektes,
drugsverslavingen, schizofrenie en nog een heleboel meer, ben ik
gaan uitdokteren wat de uitweg voor deze ziektes is. Dat deed ik door zelf van alles uit te
proberen en door healing te geven aan anderen. Dat werkte heel goed en met de tijd
ontdekte ik dat zogenaamd ongeneeslijke ziektes wel degelijk genezen kunnen: als je
maar weet hoe het werkt en dat weet ik als enige op de wereld.
Niemand was geïnteresseerd, want artsen zeggen zeer stellig dat zoveel ziektes niet te
genezen zouden zijn en er zijn veel charlatans, die onterecht genezing beloven. Toch heb
ik vele malen bewezen dat het wél kan.
Waar je ook van kunt ‘genezen’, dat is van ongeluk en tegenslagen. Ik heb ontdekt dat
zoiets als stress bijvoorbeeld net zo goed fysiologische oorzaken heeft als ziektes die
bekend staan als lichamelijk. Onlogisch veel tegenslagen en ook bijvoorbeeld
roddelcampagnes worden eveneens veroorzaakt door stress, die zorgt dat een klein
stukje van je hersenen niet meer correct werkt. Je hippocampus, je gebied van Wernicke
en je frontale cortex spelen hierbij een rol en die kun je weer aan het werk krijgen, door
nare ervaringen uit je verleden te verwerken. Geloof het of niet, maar als je dat op de
manier doet die ik heb ontdekt, ga je genezen. Het is pijnloos, snel en je verwerkt het echt
in plaats van het weg te stoppen, zoals bij de meeste ‘therapieën’.
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Algemene Voorwaarden van Vassiliou Empowerment
Artikel 1: Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Vassiliou Empowerment
onderhandelt over het verstrekken van een opdracht of die aan Vassiliou Empowerment een opdracht heeft gegeven.
Onder opdrachtnemer wordt verstaan Vassiliou Empowerment of een derde aan wie een opdracht door haar is
uitbesteed.
Aanmelding: de inschrijving van een cursist voor een cursus of training, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om
onderwijs te ontvangen. Onder uur wordt verstaan een klokuur van 60 minuten.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van
Vassiliou Empowerment voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Voor iedere overeenkomst met Vassiliou Empowerment gelden alleen deze algemene voorwaarden en uitdrukkelijk
niet welke algemene voorwaarden ook van de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Vassiliou Empowerment, verplicht zich deze algemene
voorwaarden bekend te maken en op te leggen aan de cursist(en).
Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen zijn voor Vassiliou Empowerment pas bindend nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Inzake teksten en vertalingen: indien de opdrachtnemer voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien,
kan de opdrachtnemer na de aanvaarding door de opdrachtgever de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen van
de offerte nog herroepen.
3.3 Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever binden Vassiliou Empowerment slechts voor zover zij deze
wijzigingen schriftelijk aanvaardt.
3.4 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de cursussen, de omvang en
technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken of de leveringstermijn voor een vertaling, gebeuren
naar beste weten van Vassiliou Empowerment, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.5 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke
planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
3.6 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Vassiliou Empowerment vervaardigde of gebruikte
werken, inclusief door Vassiliou Empowerment verzorgde teksten en vertalingen en tekstservice, daarbij inbegrepen
typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het
materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de
overeengekomen prijs.
3.7 Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, cursist(en) en docent(en) worden uitsluitend gesloten
tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Eventuele afspraken tussen cursist(en) en docent(en) zijn niet geldig,
voor zover deze afwijken van afspraken die door opdrachtgever en de opdrachtnemer gemaakt zijn.
Artikel 4: Auteursrechten
4.1 Alle tijdens een training gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen
dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is
niet toegestaan onderwijsmateriaal te gebruiken of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen
aan derden.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op door de
opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de
Vassiliou Empowerment
J.H. van Aismawei 16
9045 PJ Beetgumermolen

T: 058-843 0449
M: 06-3427 7058
I: www.sophiavassiliou.nl

KvK: 09131158
BTW: 1380.99.650-B01
E: sophyvassi@gmail.com

11

opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van
schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder
geval beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht.
5.2 Inzake teksten en vertalingen: dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft opdrachtnemer van iedere
aansprakelijkheid.
5.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie geleden, tenzij de
opdrachtnemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toch aansprakelijk behoort te worden gesteld. In een
dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
5.4 Vassiliou Empowerment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van
cursisten of opdrachtgever.
5.5 Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen of andere informatie of informatiedragers in de ruimste zin van het
woord ter beschikking stelt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, gaat de opdrachtnemer er altijd vanuit dat
de bij de werkzaamheden te gebruiken documenten, papieren en dergelijke in kopie aanwezig zijn bij de opdrachtgever
en/of dat de opdrachtgever het origineel zelf in eigen bezit behoudt. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor
schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.
5.6 Al het door Vassiliou Empowerment ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal of ander werk,
voortvloeiende uit of verband houdende met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten
samengesteld. Vassiliou Empowerment kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.
Vassiliou Empowerment aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, aangaande
deze werken.
5.7 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten opdracht
alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Vassiliou Empowerment verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren
en strikt vertrouwelijk te behandelen. Vassiliou Empowerment zal zijn medewerkers eveneens tot geheimhouding
verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar
medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
Artikel 7: Wijziging of annulering van opdrachten
7.1 Vassiliou Empowerment heeft altijd het recht een cursus te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren,
zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
7.2 De opdrachtgever heeft vanzelfsprekend het recht een gedane opdracht in te trekken. Dit kan evenwel alleen
schriftelijk gebeuren. Bij annulering minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus of bij tussentijdse beëindiging
daarvan is de volledige vergoeding verschuldigd.
7.3 Ook bij teksten en vertalingen is de opdrachtgever, bij annulering van de opdracht, gehouden de door Vassiliou
Empowerment reeds gemaakte kosten, in de ruimste zin, te vergoeden.
7.4 Bij een in-companycursus kan een les tot één werkdag vóór de geplande datum zonder verdere kosten worden
verschoven. Bij annulering binnen deze termijn vervalt de desbetreffende les zonder recht op compensatie.
7.5 Bij een training waarvoor een lesruimte gehuurd wordt door Vassiliou Empowerment, geldt dat de zaalhuur in geval
van annulering van een les of van de gehele training of cursus vergoed dient te worden door de opdrachtgever.
7.6 Inzake teksten en vertalingen: indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd
en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium
voor de niet uitgevoerde opdracht.
Artikel 8: Betaling
8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vassiliou Empowerment is gerechtigd elke
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wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever en cursist door te berekenen.
8.2 Wanneer de opgedragen werkzaamheden naar het oordeel van de opdrachtnemer zijn afgerond, wordt een factuur
gezonden. Bij cursussen en opleidingen dient het gehele bedrag vóór aanvang van de werkzaamheden betaald te zijn.
Facturen dienen binnen 7 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
8.3 Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De
opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening de wettelijke rente over het
factuurbedrag verschuldigd. Dit begint met 45 euro aan incassokosten op de tweede herinneringsfactuur.
8.4 Alle kosten die Vassiliou Empowerment moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de
opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag.
Artikel 9: Levering en leveringstermijnen
9.1 Alle door Vassiliou Empowerment genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
gegevens die hun bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in
acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
9.2 Vassiliou Empowerment is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden
vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien
overschrijding van een termijn dreigt, zal Vassiliou Empowerment zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen.
9.3 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt, behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Vassiliou
Empowerment is niet gehouden lessen te herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling
van de gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
Artikel 10: Ontbinding
10.1 Vassiliou Empowerment kan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, per aangetekende brief met
onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins
zijnrechtspersoonlijkheid verliest;
c. opdrachtgever of cursist één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Vassiliou Empowerment hiertoe schriftelijk
gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Vassiliou Empowerment rechtens toekomende bevoegdheden, zoals
die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
10.2 Tot minimaal één jaar na beëindiging van een opdracht zullen deelnemer(s) en opdrachtgever zich ervan
onthouden zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Vassiliou Empowerment te
benaderen voor het ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden.
Artikel 11: Klachten en geschillen
11.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over uitvoering van een opdracht zo spoedig mogelijk aan de
opdrachtnemer kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing/levering van de opdracht
schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichting.
11.2 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of anders de
afgekeurde werkzaamheden verrekenen, ter keuze van Vassiliou Empowerment.
11.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen
bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
11.4 Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Vassiliou Empowerment is onder nummer 09131158
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
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Aanmeldformulier voor coaching
Naam:

.....................................................................

Voornaam:

..................................................................…..

Telefoonnummer:

.....................................................................

e-mail:

.....................................................................

Naam werkgever:

.....................................................................

Adres werk:

.....................................................................

Postcode en plaats:

.....................................................................

Telefoonnummer:

....................................................................

Functie/beroep:

.....................................................................

Naar welke tijden gaat uw voorkeur uit?
0
0

Overdag
‘s avonds om ..... uur

Welke dagen komen u het beste uit voor de consulten?
..........................................................................................
Op welke dag(en) zou u beslist niet kunnen?
.........................................................................................
Hoeveel uur per week zou u consulten willen volgen?
0
0
0

1 uur
2 uur
meer, namelijk …………..

Wanneer wilt u starten met de consulten?
...........................................................................................
Indien u voorkeur hebt voor een locatie, kruist u die dan hier aan:
0

in-company

0

in mijn praktijkruimte in Beetgumermolen

Handtekening:

.....................................................................

Datum en plaats:

.....................................................................

Na ontvangst van dit aanmeldformulier neem ik contact met u op
om een afspraak te maken voor een intake.
©Sophia Vassiliou
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