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Algemene voorwaarden
Eigen Huis Koopcoach

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Opdrachtnemer: Vereniging Eigen Huis (VEH), gevestigd 

te Amersfoort

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon (niet handelend 

in het kader van beroep of bedrijf), lid van VEH of via de 

site aangemeld voor het lidmaatschap van VEH, die zich 

heeft aangemeld voor deelname aan de dienst Eigen 

Huis Koopcoach.

Eigen Huis Koopcoach: de op de koper van een woning 

gerichte dienstverlening zoals nader wordt omschreven 

in deze Algemene voorwaarden.

Ingangsdatum: de datum waarop Opdrachtgever zich 

via de site voor de dienst Eigen Huis Koopcoach heeft 

aangemeld.

Duur: de duur van de dienst Eigen Huis Koopcoach. 

Kosten: het bedrag dat Opdrachtnemer heeft vastgesteld 

voor deelname aan de dienst Eigen huis Koopcoach  

exclusief de kosten voor het lidmaatschap van 

Opdrachtnemer en voor overige dienstverlening waarvan 

Opdrachtgever gebruikmaakt..

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene voorwaarden Eigen Huis Koopcoach zijn 

van toepassing op iedere aanmelding voor deelname aan 

de dienst Eigen Huis Koopcoach van Opdrachtnemer. De 

actuele Algemene voorwaarden Eigen Huis Koopcoach 

zijn altijd op de site van Opdrachtnemer te vinden. 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de 

Algemene voorwaarden Eigen Huis Koopcoach op ieder 

gewenst moment te wijzigen. In geval Opdrachtnemer 

de Algemene voorwaarden wijzigt zal zij Opdrachtgever 

hierover per e-mail berichten en de gewijzigde voor-

waarden via haar site kenbaar maken.

ARTIKEL 3 - OMSCHRIJVING EN DUUR DIENST

De dienst Eigen Huis Koopcoach bestaat uit de volgende 

op de Opdrachtgever (als koper van een woning) 

gerichte dienstverlening:

3.1  Het toezenden van specifieke informatie gericht op 

de diverse stappen die Opdrachtgever tijdens het 

koopproces doorloopt.

3.2   Het bieden van een persoonlijk aanspreekpunt 

met betrekking tot de koop van een woning. 

Het persoonlijk aanspreekpunt kan algemene 

ondersteuning bieden (het beantwoorden van 

basisvragen) om de positie van Opdrachtgever 

zoveel mogelijk te versterken en er tevens voor 

zorgen dat de specifieke vragen van Opdrachtgever 

worden beantwoord.

3.3   Het aanbieden van specialistische ondersteuning 

(zoals juridisch advies, hypotheekadvies, bouwkun-

dige keuring, waardebepaling, taxatieservice, nota-

risservice) tegen de daarvoor door Opdrachtnemer 

vastgestelde voorwaarden en tarieven.

De duur van de dienst Eigen Huis Koopcoach bedraagt 

maximaal één jaar vanaf de ingangsdatum. De dienst 

eindigt automatisch na verloop van deze termijn. 

Opdrachtnemer heeft het recht om de dienst op een 

eerdere datum te beëindigen, mits daartoe schriftelijk 

(waaronder per e-mail) een redelijk voorstel aan 

Opdrachtgever is gedaan. Om tijdens de looptijd gebruik 

te kunnen maken van de dienst geldt dat Opdrachtgever 

lid is van VEH. 

ARTIKEL 4 - PERSOONLIJK AANSPREEKPUNT;  

COMMUNICATIE, BEREIKBAARHEID EN VERVANGING 

4.1  Persoonlijk aanspreekpunt

  In het kader van de dienst Eigen Huis Koopcoach 
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zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een 

persoonlijk aanspreekpunt toewijzen. In de 

communicatie wordt het persoonlijk aanspreekpunt 

tevens aangeduid als ‘Koopcoach’. De term 

Koopcoach kan dus zowel betrekking hebben 

op de dienst zelf als op het aan Opdrachtgever 

toegewezen persoonlijk aanspreekpunt. 

4.2  Communicatie

  Opdrachtgever legt vragen en/of verzoeken aan 

Opdrachtnemer voor. Naar aanleiding daarvan 

neemt het persoonlijk aanspreekpunt zo snel 

mogelijk contact op met Opdrachtgever. Het 

persoonlijk aanspreekpunt bepaalt de wijze 

waarop de vragen van Opdrachtgever worden 

beantwoord. Het persoonlijk aanspreekpunt geeft 

uitsluitend informatie en komt niet (in persoon) 

langs op locatie of bij Opdrachtgever thuis 

4.3 Bereikbaarheid

  De door Opdrachtgever verstrekte informatie 

wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard 

dan noodzakelijk is in verband met de uitvoering 

van de Overeenkomst van opdracht, doch in geen 

geval langer dan de wettelijk voorgeschreven 

bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders 

zijn overeengekomen.

4.4 Vervanging

  Indien het aan Opdrachtgever toegewezen 

persoonlijk aanspreekpunt tijdens openingstijden 

van Opdrachtnemer afwezig is kan de vraag of 

het verzoek tot persoonlijk contact, afhankelijk 

van de aard daarvan (bijvoorbeeld in het geval van 

spoed), door een ander persoonlijk aanspreekpunt 

worden beantwoord. In geval van ziekte, vakantie 

of een andere reden voor (langere) afwezigheid van 

het aan Opdrachtgever toegewezen persoonlijk 

aanspreekpunt kan Opdrachtnemer een vervanger 

aanwijzen.

ARTIKEL 5 - VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van Opdrachtnemer wordt aangegaan 

voor onbepaalde tijd, tot schriftelijke wederopzegging 

en met inachtneming van de opzegtermijn, conform 

de algemene voorwaarden die op het lidmaatschap van 

Opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 6 - PERSOONSGEGEVENS

 Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer 

en haar dochtermaatschappijen verzameld en 

verwerkt overeenkomstig haar privacystatement. Het 

privacystatement is altijd te raadplegen via de site van 

Opdrachtnemer. Persoonsgegevens worden verwerkt 

om ondersteuning te kunnen bieden in verband met de 

aangeboden dienstverlening.

ARTIKEL 7 - VOORBEHOUD 

 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de 

dienst Eigen Huis Koopcoach op ieder gewenst moment 

en om welke reden dan ook te stoppen dan wel de 

voorwaarden waaronder de dienst Eigen Huis Koopcoach 

wordt aangeboden te wijzigen. Opdrachtnemer zal in 

geval de dienst wordt gestopt Opdrachtgever persoonlijk 

op de hoogte stellen en de kosten naar rato aan 

Opdrachtgever terugbetalen. 

ARTIKEL 8 - BEDENKTIJD

Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst 

binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag 

nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (de 

datum waarop Opdrachtgever zich via de site heeft 

aangemeld voor deelname aan de dienst Eigen huis 

Koopcoach) eenzijdig en zonder opgave van redenen 

te ontbinden (bedenktijd). Om gebruik te kunnen 

maken van de bedenktijd dient Opdrachtgever 

een schriftelijke of elektronische verklaring via 

post of e-mail tot Opdrachtnemer te richten. Als 

Opdrachtgever per e-mail toestemming heeft 

gegeven om de dienstverlening tijdens de bedenktijd 

te starten en om de daaraan verbonden kosten te 

betalen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om deze 

kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen als 

alsnog van de bedenktijd gebruik wordt gemaakt.

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort  
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