
Algemene voorwaarden van Pabob 

1. Pabob is een eenmanszaak waarbij de eigenaar/medewerker deskundige hulp bij 

opvoeden biedt. Een opleiding daartoe is gevolgd aan de Hogeschool te Utrecht, 

faculteit Maatschappij en Recht. Pabob is een afkorting van pedagogisch adviesbureau 

ouderbegeleiding 

2. Op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten tussen Pabob en u zijn, behoudens 

voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken, deze voorwaarden 

van toepassing. Uw algemene voorwaarden, waaronder leveringsvoorwaarden, zijn niet 

van toepassing op aanbiedingen, orders  en overeenkomsten met Pabob.  

3. Het accepteren van een aanbieding en/of het maken van een concrete afspraak houdt 

in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

4. Pabob behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te 

wijzigen. 

5. Ouders (hulpvragers) met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar melden zich persoonlijk 

met een hulpvraag bij Pabob aan. Dit kan telefonisch of digitaal. Het accent ligt op 

preventie en samenwerken; of anders gezegd “een klein opvoedprobleem in het begin 

aanpakken en bijsturen kan complexere problematiek op dit gebied voorkomen”  

6. Bij de kennismaking wordt besloten of Pabob iets voor hen (en/of hun gezin) kan 

betekenen en wordt een overeenkomst aangegaan tussen ouder(s) en Pabob. Op het 

overeenkomstformulier ondertekenen de ouders een akkoord voor het coaching traject 

en de algemene voorwaarden. 

7. Pabob zoekt samen met de ouder(s) naar een oplossing van het probleem die past bij 

hen, hun kind(eren) en de gezinssituatie. Pabob kan daartoe praktische en doelgerichte 

tips geven, adviseren, samen met de ouder(s) vaardigheden oefenen en biedt 

ondersteuning vanuit ervarings- en opleidingsdeskundigheid op het gebied van sociale 

en/of opvoedingsproblematiek. 

8. De hulpverlening richt zich op concrete, enkelvoudige opvoedproblematiek, waarbij 

duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen coaching en behandeling. De medewerker 

van Pabob is géén professionele behandelaar, in de zin van een bijv. psychiater of 

psycholoog, maar wèl een professionele hulpverlener. Er wordt zorgvuldig en 

handelingsgericht gewerkt vanuit opleidings- en ervaringsdeskundigheid. Alle 

observaties en gesprekken worden met de ouders geëvalueerd en gerapporteerd in een 

persoonlijk cliëntdossier. 

9. Als Pabob van mening is dat er andere professionele hulp gewenst of noodzakelijk is, 

dan zal dat in alle eerlijkheid aangegeven worden en zal in dat geval de overeenkomst 

worden ontbonden voor de restduur van de overeenkomst. Eventueel kan Pabob 

helpen zoeken naar een vervangende hulpverleningsvorm waarbij we het van belang 

vinden dat de relatie tussen de ouders en de hulpverlener goed moet zijn. Er moet een 

goede professionele vertrouwensbasis zijn, wil een hulpverleningstraject goed tot stand 

komen. Dat geldt zeker voor de relatie tussen de ouders en Pabob. De hulpverlener van 

Pabob zal niemand beoordelen en veroordelen.  

10. Afspraken worden gemaakt in overleg (variabele tijden). Zijn de ouders door welke 

omstandigheden ook, niet in staat om een gemaakte afspraak na te komen, dan dienen 



zij  Pabob hier zo snel mogelijk van te berichten. Indien zij zonder bericht absent zijn  

wordt het uurtarief daarvoor in rekening gebracht. 

11. Indien Pabob verhinderd zal zijn als gevolg van een omstandigheid buiten schuld om 

(zaken waar we geen invloed op hebben zoals bijv. verkeer, ziekte of spoedeisende 

situaties), dan zijn we niet verplicht de overeenkomst/afspraak na te komen omdat er 

dan sprake is van overmacht. Gedurende die periode kan de overeenkomst door de 

ouder(s) of ons worden uitgesteld (maximaal 4 weken) of worden ontbonden, zonder 

enige verplichting of (schade)vergoeding wederzijds. 

12. Een overeenkomst wordt tussen ouders en Pabob aangegaan op basis van een 

beginsituatie c.q. probleemstelling. Naar aanleiding hiervan worden concrete doelen 

gesteld en beschreven in een persoonlijk cliëntdossier.  

13. Alle aansprakelijkheid van Pabob voor zowel directe als indirecte schade – waaronder 

mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, 

onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Pabob uitgegeven informatie – die u  

lijdt doordat Pabob tekortschiet in de nakoming van deze voorwaarden en/of een 

overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze voorwaarden en/of een 

overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.  

14. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van 

aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door Pabob 

verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de 

verzekeraar van Pabob in een dergelijk geval uitkeert. 

15. Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking 

tot de adviezen en diensten met betrekking tot het hulpverleningstraject c.q. coaching, 

impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot 

de prestaties, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en 

volledigheid, afgewezen. 

16. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie – welke dan ook - die u 

verkregen hebt van Pabob op grond van de diensten en adviezen in het kader van het 

hulpverleningstraject c.q. coaching, evenzeer geen garantie in. 

17. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of 

ter beschikking gestelde producten, waaronder gedrukte uitgaven, adviezen, flyers, 

elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites, 

databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, 

documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten 

uitsluitend bij Pabob of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

18. Voor het hele coaching c.q. hulpverleningstraject rekenen we  €XX per uur. Het bedrag 

van de factuur is als volgt opgebouwd: drie gesprekken (inclusief eventuele reistijd naar 

het huisadres van de cliënt) en een telefonische evaluatie kort na het laatste gesprek, 

verzamelen van relevante informatie indien gewenst en administratieve verwerking. 

Binnen een straal van 5 kilometer worden geen reiskosten in rekening gebracht.  Als 

door Pabob verder gereisd moet worden gaan we over het tarief in overleg. 

19. U ontvangt na afloop van het coaching traject per post en/of per e-mail een factuur die 

u binnen 14 werkdagen dient te betalen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan 



verwachten we dat u op tijd persoonlijk contact met de eigenaar van Pabob opneemt 

om een eventuele regeling te treffen. Indien na het eerste face to face gesprek blijkt dat 

de samenwerking niet kan worden voortgezet is alleen het tarief voor het eerste 

gesprek verschuldigd. 

20. Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie 

van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet 

indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk 

bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien 

een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen 

vertrouwelijke informatie te openbaren. 

21. Uw gegevens, die voor de hulpverlening in onze administratie staan, worden verwerkt 

in overeenstemming met  de Wet bescherming persoonsgegevens. Pabob gebruikt en 

verwerkt de persoonlijke gegevens van u in overeenstemming met haar 

privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de website van 

Pabob: www.pabob.nl 

22. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw 

dossier blijft in eigendom van Pabob en wordt na afloop van de hulpverlening volgens 

de wettelijke termijn bewaard en daarna vernietigd. U kunt altijd om inzage van uw 

dossier vragen (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). 

23. U vrijwaart Pabob dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van 

derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze voorwaarden, dan wel 

tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of 

voortvloeien uit de met Pabob gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede 

betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Pabob in verband met een 

dergelijke aanspraak lijdt of maakt. 

24. Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, 

dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal 

Pabob het ongeldige gedeelte van de voorwaarden vervangen door bedingen die wel 

geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze 

voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

25. Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig 

rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in. 

26. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze 

schriftelijk door een partij zijn bevestigd. 

27. De artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele 

eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na 

beëindiging van een overeenkomst tussen Pabob en u. 

28. Het is u niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te 

dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Pabob.  

29. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen 

bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank Arrondissement Zeeland-West 

Brabant, locatie Breda. 


