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Algemene Voorwaarden Frisse Gedachtes (12 september 2020) 
 
Artikel 1. DEFINITIES 
 

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals hier vermeld.  
2. Bedrijf: Frisse Gedachtes 
3. Zorgvrager: de student/jongere/persoon die last heeft van lichte psychologische 

klachten en die behoefte heeft aan een luisterend oor en/of praktische tips.  
4. Zorgverlener: de student die bij ons platform is aangesloten om zorgvragers van een 

luisterend oor en praktische tips te voorzien.  
5. Ervaringsdeskundige: iemand die door ervaring deskundig is geworden op een 

bepaald terrein, die iets weet doordat hij het heeft meegemaakt.  
 
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere zorgverlening tussen de 
zorgvrager en de zorgverlener, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de zorgverlening, voor de 
uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.  

 
Artikel 3. OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN EN SELECTIE ZORGVERLENERS 
 

1. Frisse Gedachtes (of ‘wij’) koppelt gratis studenten/jongeren/mensen (die lichte 
psychologische klachten hebben) en behoefte hebben aan een luisterend oor en een 
opbeurend gesprek (hierna ‘zorgvrager’), aan een psychologiestudent of 
ervaringsdeskundige die dat luisterende oor en dat opbeurende gesprek gratis en 
naar beste weten en kunnen wil voeren (hierna ‘zorgverlener’). 

 
2. Wij selecteren de zorgvragers niet en selecteren de zorgverleners wel. Selectie van 

zorgverleners houdt minimaal in: ze moeten de studie psychologie (aan het HBO, of 
aan de universiteit) studeren of hebben afgerond, of ze moeten een 
ervaringsdeskundige zijn.  

 
3. De zorgverleners zijn verplicht om het door ons - in samenwerking met de 

studentenpsychologen van de Radboud Universiteit - samengestelde 
informatiedocument door te lezen. In dat document staat informatie beschreven die 
noodzakelijk is voor het goed uitoefenen van de door zorgverlener uitgevoerde 
functie.  
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Artikel 4. PRIVACY 
 

1. Daarnaast respecteren wij de privacy van zorgvragers en zorgverleners. Gegevens 
van de zorgvragers - indien de zorgvrager deze gegevens beschikbaar stelt - en de 
zorgverleners mogen niet zonder toestemming van de zorgvrager-zorgverlener aan 
derden worden verstrekt.  

 
2. Wij behouden ons het recht voor om toegang te krijgen tot gesprekken tussen 

zorgvrager en zorgverlener wanneer wij dit noodzakelijk achten. Bijvoorbeeld 
wanneer wij vermoeden dat er verkeerd advies - zowel bedoeld als onbedoeld - 
wordt gegeven aan de zorgvrager.  

 
3. Daarnaast hebben wij, de zorgvragers en de zorgverleners een 

geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat de zorgverleners niet de identiteit van de 
zorgvrager bekend mogen maken. De zorgverleners mogen echter wel de inhoud 
van een gesprek delen met andere zorgverleners wanneer zij over die inhoud advies 
willen ontvangen. De zorgvrager heeft tevens het recht om te verzoeken dat de door 
de zorgvrager gevoerde gesprekken door de zorgverlener worden vernietigd.  

 
Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID 
 

1. Wij behouden ons het recht voor bij misbruik of misstanden zowel zorgvragers als 
zorgverleners uit onze bestanden te schrappen en de koppeling tussen de 
zorgvrager en zorgverlener te beëindigen.  

 
2. Frisse Gedachtes is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door 

bewuste roekeloosheid of opzet van Frisse Gedachtes.  
 

3. Frisse Gedachtes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. 
 

4. Frisse Gedachtes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 
Frisse Gedachtes is uitgegaan van door de zorgverlener of zorgvrager verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
Frisse Gedachtes kenbaar behoorde te zijn. 

 
5. Ook zijn de studentenpsychologen niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit 

advies dat zij ons hebben gegeven. Wij zijn een organisatie door studenten, we 
voeren de activiteiten uit op een vrijwillige basis en onze organisatie heeft goede 
intenties; we zetten ons in om psychologische klachten onder studenten tegen te 
gaan.  

 
6. Zorgvragers die niet voldoende blijken te hebben aan een luisterend oor of een 

opbeurend woord zullen door de zorgverlener schriftelijk worden doorverwezen naar 
professionele hulpverleners. 
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Artikel 6. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Frisse Gedachtes partij is, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

 
2. De rechter in de vestigingsplaats van Frisse Gedachtes is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin 
heeft Frisse Gedachtes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet 
bevoegde rechter. 

 
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
Artikel 7. WIJZIGING VOORWAARDEN 
 

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold 
ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Frisse Gedachtes. 

 
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds doorslaggevend. 

 
Artikel 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 

1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet 
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de 
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het 
dwingend recht. 

 
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frisse Gedachtes is het niet 

toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te 
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Frisse Gedachtes. 
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Terms and Conditions Frisse Gedachtes (12 september 2020) 
 

Article 1. DEFINITIONS 
 

1. Terms and Conditions: the Terms and Conditions that are stated in this document.  
2. Company: Frisse Gedachtes 
3. Care recipient: the student/youngster/person that suffers from light psychological 

problems and that requires someone that listens to him/her and that requires some 
practical tips. 

4. Care provider: the student that is affiliated with Frisse Gedachtes and that provides 
care recipients a listening ear and practical tips.  

5. Experience expert: a person that gained expertise in a certain area by experience, 
that knows something because he/she experienced it.  

 
Article 2. APPLICABILITY TERMS AND CONDITIONS 
 

1. The current Terms and Conditions apply to every act of care between the care 
recipients and the care providers, unless it has been made explicit, in writing, that the 
current Terms and Conditions have been deviated from.  

2. The current Terms and Conditions also apply to the care provision for which third 
parties need to be involved.  

 
Article 3. DESCRIPTION OF ACTIVITIES AND SELECTION OF CARE PROVIDERS 
  

1. Frisse Gedachtes (or 'we') couples, without profit, students/young people/people who 
need a listening ear and an uplifting conversation (hereinafter 'care recipient'), to a 
psychology student or experience expert who offers that listening ear and that 
uplifting conversation free of charge and to the best of its knowledge and ability. 

  
2. We do not select care recipients and we do select care providers. Selection of health 

care providers means at least: they must study or have completed the study of 
psychology (at the university, or at the university of applied sciences), or they must 
be an experience expert.  

  
3. The care providers are obliged to read the information document that we provide. 

This document describes information that is necessary for the proper execution of the 
activities performed by the care provider. 
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Article 4. PRIVACY 
  

1. In addition, we respect the privacy of care recipients and care providers. Information 
from the care recipients - if the care recipient makes this data available - and the care 
providers may not be provided to third parties without the consent of the care 
recipient and care provider respectively. 

  
2. We reserve the right to access conversations between the care recipient and the 

care provider if we consider this necessary. For example, when we suspect that 
incorrect advice - both intended and unintended - is being given to the care recipient. 

  
3. In addition, we, the care recipients and the care providers have a duty of 

confidentiality. This means that the care providers may not disclose the identity of the 
care recipient. However, the caregivers may share the content of a conversation with 
other caregivers if they wish to receive advice about that content, though they may 
not, in that case, disclose the identity of the care recipient. The care recipient also 
has the right to request that the conversations conducted by the care recipient be 
destroyed by the care provider. 

  
Article 5. LEGAL RESPONSIBILITY 
  

1. We reserve the right to delete both care recipients and care providers from our files 
in the event of abuse or misconduct and to terminate the link between the care 
recipient and care provider. 

  
2. Frisse Gedachtes is only liable for direct damage caused by deliberate recklessness 

or intent on the part of Frisse Gedachtes. 
  

3. Frisse Gedachtes is never liable for indirect damage. 
  

4. Frisse Gedachtes is not liable for damage, of whatever nature, if Frisse Gedachtes 
relied on incorrect and/or incomplete information provided by the care provider or 
care recipient, unless Frisse Gedachtes should have been aware of this inaccuracy 
or incompleteness. 

  
5. The student psychologists are also not liable for damage resulting from advice they 

have given us. We are a student organization, we carry out the activities on a 
voluntary basis and our organization has good intentions; we are committed to 
combating psychological complaints among students. 

  
6. Care recipients who do not seem to benefit from a listening ear or an encouraging 

word will be referred to professional care providers.  
 
Article 6. APPLICABLE LAW AND DISPUTES 
  

5 



1. All legal relationships in which Frisse Gedachtes is involved are exclusively governed 
by Dutch law, even if an agreement is wholly or partly executed abroad or if the party 
involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna 
Sales Convention is excluded. 

  
2. The judge in the place of business of Frisse Gedachtes has exclusive jurisdiction to 

hear disputes, unless the law prescribes otherwise. Nevertheless, Frisse Gedachtes 
has the right to submit the dispute to a court that has jurisdiction according to the law. 

  
3. Parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a 

dispute by mutual agreement. 
  
Article 7. CHANGE OF CONDITIONS 
  

1. The most recently filed version or the version that applied at the time of the 
establishment of the legal relationship with Frisse Gedachtes shall apply. 

  
2. The Dutch text of the general terms and conditions is always decisive.  

 
Article 8. INTELLECTUAL PROPERTY 
 

1. The use of the information on this website is free as long as you do not copy, 
distribute or otherwise use or misuse this information. You may only reuse the 
information on this website in accordance with the rules of mandatory law. 

  
2. It is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website 

without the express written permission of Frisse Gedachtes. The intellectual property 
rests with Frisse Gedachtes. 
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