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Over ons, Maak Jouw Impact B.V. 

Het Passie Profiel is een handelsnaam van het bedrijf Maak Jouw Impact B.V., dat staat 
ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 78341396 en gevestigd 
is aan de Willem van Oranjestraat 8, 2661 EX in Bergschenhoek. Maak Jouw Impact biedt op haar 
website www.hetpassieprofiel.nl een platform aan (autonome) Impact Coaches aan. Via dit 
platform kunnen Impact Coaches en gebruikers van het platform met elkaar in contact komen.  

Leeswijzer 

Hieronder vind je een lijstje met begrippen, waardoor het lezen van de gebruikersvoorwaarden 
(hopelijk) een stuk eenvoudiger wordt: 

- Gebruiker: iedere gebruiker van het platform die geen Impact Coach is; 

- Impact Coach: iedere gecertificeerde coach die op het platform van Maak Jouw Impact 
coachingsdiensten aanbiedt; 

- Maak Jouw Impact: de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap (B.V.) Maak 
Jouw Impact B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78341396; 

- Platform: de online omgeving (website www.hetpassieprofiel.nl / eventuele portals) van Maak 
Jouw Impact waar gebruikers en Impact Coaches bij elkaar worden gebracht. 

Toepasselijkheid gebruikersvoorwaarden 

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform en op alle 
rechtsbetrekkingen en (rechtshandelingen) die daaruit voortvloeien. Let wel: deze 
gebruikersvoorwaarden zien uitsluitend op het gebruik van het platform door gebruikers en 
Impact Coaches en niet op eventuele overige (coachings-)diensten of (online) producten die 
Maak Jouw Impact levert.  

Het platform 

Maak Jouw Impact biedt een online platform aan waarop Impact Coaches coachingsdiensten (in 
bijzonder het Passie Profiel Traject) aanbieden aan gebruikers.  

Via het platform kunnen gebruikers die geïnteresseerd zijn in het volgen van het Passie Profiel 
Traject, in contact komen met daarvoor gecertificeerde coaches en, indien gewenst, een gratis 
kennismakingsgesprek boeken.  

Overeenkomst Gebruiker – Impact Coach 

Wanneer een gebruiker via het platform een dienst afneemt van een Impact Coach, komt de 
desbetreffende overeenkomst tot stand tussen gebruiker en Impact Coach. Maak Jouw Impact is 
uitdrukkelijk géén partij bij deze overeenkomst. Een Impact Coach werkt dus voor eigen rekening 
en als zelfstandig opdrachtnemer.  
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Maak Jouw Impact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de 
dienstverlening van een Impact Coach.  

Wanneer gebruiker een overeenkomst sluit met Impact Coach, gaat gebruiker zowel met deze 
gebruikersvoorwaarden akkoord als met de eventuele algemene voorwaarden van de 
desbetreffende Impact Coach.  

Een uitzondering geldt wanneer gebruiker een passie profiel traject direct afneemt bij Maak Jouw 
Impact en laatstgenoemde uitdrukkelijk partij is bij de overeenkomst.  

Het platform “as is” 

Maak Jouw Impact kan helaas niet garanderen dat het platform zonder onderbrekingen 
functioneert en aan alle verwachtingen voldoet.  

Maak Jouw Impact kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud of de 
beschikbaarheid van het platform. Zo kan het voorkomen dat er spel- of typefouten op het 
platform staan. Maak Jouw Impact is hiervoor niet aansprakelijk.  

Maak Jouw Impact mag op elk gewenst moment wijzigingen, veranderingen en / of aanpassingen 
doorvoeren aan het platform. 

Maak Jouw Impact kan helaas niet garanderen dat het platform vrij is van malware en kan tevens 
niet voorkomen dat onbevoegden zich (onrechtmatig) toegang (proberen te) verschaffen tot de 
gegevens van gebruikers of Impact Coaches. Het gebruik van het platform komt voor risico van 
de gebruiker / Impact Coach.  

Ranking  
Impact Coaches worden weergegeven op alfabetische volgorde.  

Aansprakelijkheid 

Maak Jouw Impact is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst(en) tussen Impact Coach en 
gebruiker. Maak Jouw Impact kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de (correcte 
en / of tijdige) uitvoering of nakoming van de overeenkomst(en) tussen de Impact Coach en 
gebruiker. 

Maak Jouw Impact is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Voorbeelden van 
indirecte schade: reputatieschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste 
besparingen, enzovoorts.  

Maak Jouw Impact is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens. 

Is de schade veroorzaakt omdat Maak Jouw Impact deze met opzet heeft veroorzaakt of omdat 
Maak Jouw Impact bewust roekeloos heeft gehandeld? Dan is Maak Jouw Impact wel 
aansprakelijk voor de geleden schade.  
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Intellectueel eigendom 

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het platform en alle overige door Maak Jouw Impact 
ter beschikking gestelde materialen en informatie, rusten bij Maak Jouw Impact of haar 
licentiegevers.  

Privacy, persoonsgegevens  

Wanneer iemand gebruikmaakt van de website, verwerkt Maak Jouw Impact 
(persoons)gegevens. In de privacy- en cookieverklaring kan hier meer over worden gelezen. 
 

Wijzigen gebruikersvoorwaarden 

Maak Jouw Impact mag deze gebruikersvoorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of 
aanvullen. De aangepaste voorwaarden zullen op het platform worden geplaatst. Vanaf het 
moment dat Maak Jouw Impact de gewijzigde gebruikersvoorwaarden op het platform 
publiceert, zijn de gewijzigde gebruikersvoorwaarden van toepassing.  

Klachten 

Klachten over het platform kunnen worden gemeld via e-mail support@hetpassieprofiel.nl. 
Indien gebruiker een klacht heeft over een Impact Coach, dient hij de klacht te melden bij de 
desbetreffende coach.  

Maak Jouw Impact reageert gemiddeld binnen 7 werkdagen op een klacht, maar uiterlijk binnen 
twee weken.  

Conflicten 

Op deze gebruikersvoorwaarden en alle overeenkomsten met Maak Jouw Impact is bij uitsluiting 
het Nederlands recht van toepassing.      

Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Den Haag. 

Tot slot 

Mocht de rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze gebruikersvoorwaarden toch niet 
helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft 
aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze gebruikersvoorwaarden gewoon geldig blijven. 

 

 


