
Madelon Rijkers 

Met ingang van de datum van aankoop van het Business On Your Terms Bullet Speed ga 
jij deze bindende overeenkomst aan met:

Madelon Rijkers

Kerkhofslaan 6

8479 HH Oldetrijne 

+31 850 041025

madelon@madelonrijkers.nl

KvK nr 65461436

Jij weet en begrijpt dat het een online programma is, waar jij zelf mee aan de slag gaat. En 
dat het met een online leeromgeving is, waar jij alle informatie kunt vinden. 

VERPLICHTINGEN VAN MADELON RIJKERS

Madelon Rijkers zal: 

1. Het aangekochte programma inclusief online leeromgeving uitvoeren met de naam 
Business On Your Terms Bullet Speed, zoals jij het aankoopt en behoudt zich het 
recht voor om extra events, diensten, etc. toe te voegen/te veranderen (die wel te 
allen tijde als doel dienen te hebben dat het ten goede komt aan jou als klant).

2. Alle informatie die je met Madelon Rijkers deelt vertrouwelijk behandelen en met 
niemand buiten Madelon Rijkers (team) delen, tenzij voor die onderdelen waarvoor 
je Madelon Rijkers toestemming hebt gegeven om die informatie te delen met 
derden.  

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

Betaling: 

In ruil voor deelname aan het aangekochte programma ga je ermee akkoord Madelon 
Rijkers te betalen:

1. De totale investering of vergoeding van EUR 299,- excl. btw. Deze wordt via factuur 
door jou voldaan (of is al voldaan via de webshop), binnen de betaaltermijn die op 
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de factuur staat vermeld. Voor dit programma geldt geen termijnbetaling en het 
bedrag dient in 1 keer voldaan te worden.

Je hebt recht op deelname aan de tweewekelijkse live Q&A’s via Zoom. Mocht je daar niet 
bij kunnen zijn, kun je de opname binnen redelijke termijn terugkijken via de online 
leeromgeving. 


Samenwerking met Madelon Rijkers. Je gaat akkoord met: 

1. Het verstrekken van relevante informatie die ik van je vraag en die ik naar eigen 
noodzakelijk acht om de Madelon Rijkers Academy (online omgeving) te 
optimaliseren en goed te kunnen coachen. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid 
en betrouwbaarheid van de aan Madelon Rijkers verstrekte informatie, ook indien 
deze van derden afkomstig is. 

2. Voor eventuele groepsactiviteiten die tijdens dit programma gedaan zouden kunnen 
worden, samen met andere klanten van Madelon Rijkers, geldt het volgende. Indien 
je niet live aanwezig kunt zijn bij de online groepsmeetings (zoals een live Q & A’s 
of speciale masterclasses), op de data en tijdstippen die door Madelon Rijkers 
worden bepaald, ga je ermee akkoord dat je de opnames van deze groepsmeetings 
kunt terugkijken in de online leeromgeving van de Madelon Rijkers Academy en 
geen inhaal-moment hebt. 

3. De diensten van het programma van de Madelon Rijkers Academy worden alleen 
geleverd binnen de looptijd van dit programma (max. 3 maanden na aankoop van 
het programma, tenzij uitdrukkelijk in de startmail anders is aangegeven). Na afloop 
vervalt jouw recht op deelname. Jij kunt middels een aanvraag via 
support@madelonrijkers.nl, aangeven dat je zou willen verlengen. Je ontvangt hier 
dan opnieuw een factuur van en blijft opnieuw voor die looptijd in het programma. 
Jij betaalt dan hetzelfde bedrag als waar jij het de eerste keer voor gekocht hebt. 
Een eventuele prijsstijging van dit programma geldt dan niet voor jou bij verlenging 
van de initiële aankoop. Mocht je stoppen en later weer opnieuw willen instappen, 
geldt de prijs van dat moment ook voor jou en kan dus anders uitvallen dan jouw 
eerdere aankoop.

Beëindiging: 

Beëindiging van het aangekochte programma gebeurt automatisch na aflopen van de 
looptijd van 3 maanden na aankoop. In andere gevallen dat jij of Madelon Rijkers eerder 
de samenwerking willen stopzetten, geschiedt in overleg en volgens de geldende 
Algemene Voorwaarden (terug te vinden op www.madelonrijkers.nl en je krijgt deze 
automatisch bij de start van dit programma). LEES DEZE AV GOED DOOR. Jij bent zelf 
verantwoordelijk om de desbetreffende looptijd bij te houden en zal niet actief 
geïnformeerd worden over het aflopen van het programma of het aflopen van de toegang 
tot de online leeromgeving. 
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Vertrouwelijke informatie: 

Madelon Rijkers respecteert jouw privacy. In de privacyverklaring op de website 
www.madelonrijkers.nl lees je hoe Madelon Rijkers hiermee omgaat. Door hieronder te 
tekenen, stem jij ermee in de privacy-rechten van eventuele andere klanten de Madelon 
Rijkers Academy of van Madelon Rijkers niet te schenden, wanneer er zaken tijdens 
groepsevents worden besproken. 

Madelon Rijkers en jij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 
die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben 
verkregen, behoudens die informatie waarvoor je Madelon Rijkers toestemming hebt 
gegeven om deze informatie te delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 
ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 
Door ontvangen van deze overeenkomst en deelname aan dit programma geef je 
Madelon Rijkers expliciet toestemming om gemaakte video-opnames kosteloos te 
gebruiken als trainingsmateriaal van het bedrijf Madelon Rijkers. Het gaat hierbij om 
eventuele masterclasses en/of zoom-sessies met de groep, waar deelnemers vragen 
kunnen stellen en gecoacht worden. Buiten de online leeromgeving mogen de beelden 
niet gebruikt worden door Madelon Rijkers, zonder toestemming van de klant. Jij mag alle 
beeldmateriaal niet laten gebruiken door derden, zonder toestemming van Madelon 
Rijkers.

Door deel te nemen aan dit programma, ga je ermee akkoord dat: 

1. alle vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld door elke deelnemer aan de Madelon 
Rijkers Academy en door Madelon Rijkers vertrouwelijk en eigendom is en uitsluitend 
toebehoort aan de persoon die de informatie deelt of aan Madelon Rijkers, al naar gelang 
het geval.

2. alle materialen en informatie die door Madelon Rijkers aan jou worden verstrekt, mogen 
alleen door jou worden gebruikt zoals geautoriseerd door Madelon Rijkers en de 
reproductie, distributie en verkoop van dergelijke materialen door iemand anders dan 
Madelon Rijkers is ten strengste verboden.

3. De bepalingen in dit document komen bovenop de Algemene Voorwaarden die deel 
uitmaken van deze overeenkomst (laatste versie is altijd te vinden op de website en wordt 
bij de startmail verstrekt). LEES DEZE GOED DOOR.

4. Als je in strijd handelt met of het risico loopt dat je enige van de overeenkomsten in 
deze paragraaf overtreedt, heeft Madelon Rijkers recht op onmiddellijke stopzetting van je 
deelname aan dit programma en de Academy en eventuele gerechtelijke stappen. 

 
Vertegenwoordigingen: 

Madelon Rijkers heeft er alles aan gedaan om de programma’s en de potentiële resultaten 
en impact op jouw leven accuraat weer te geven. Eventuele gebruikte testimonials/reviews 
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en voorbeelden van andere klanten zijn niet bedoeld om te garanderen dat je dezelfde of 
vergelijkbare resultaten behaalt. Het succes van ieder individu hangt af van vele factoren, 
waaronder bijvoorbeeld zijn of haar toewijding, verlangen en motivatie. 

Door aan dit programma deel te nemen, erken je dat, net als bij elke aankoop, er een 
inherent risico bestaat en er geen garantie bestaat dat je dezelfde resultaten haalt als 
voorgaande klanten als gevolg van het inschakelen van Madelon Rijkers. 
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