
Algemene voorwaarden 
De Koffiezaak 
 
Definities 
In deze algemene voorwaarden komen een aantal woorden of termen terug, 
waarmee we het volgende bedoelen: 

a. Lid of Leden of je/jij/jouw/jullie: Jij als deelnemer van de Koffiezaak, 
betaald of onbetaald, onderdeel van een ander betaald product of niet;  

b. Charlotte’s Law & Fine Prints: de B.V. geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 70392897 en gebruiker van deze algemene 
voorwaarden; 

c. Koffiezaak: het forum op www.koffiezaak.club; 
d. Leestafel: een betaald abonnement voor extra content zoals blogs, video’s 

en podcasts, alleen toegankelijk met een lidmaatschap op de Koffiezaak. 
 
 
Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding 
tussen Charlotte’s Law & Fine Prints en jou als Lid van de Koffiezaak.  

2. De Huisregels, die separaat ter beschikking worden gesteld, zijn van 
overeenkomstige toepassing.  

3. Deze algemene voorwaarden en de Huisregels mogen op elk moment 
gewijzigd worden. Voor de wijzigingen ingaan krijg je hierover bericht.  

4. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  

5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Den 
Haag. 

 
Lidmaatschap 

1. Het Lidmaatschap voor de Koffiezaak staat alleen open voor gevorderde 
ondernemers. Deze zullen gemiddeld genomen langer dan drie jaar staan 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Of er sprake is van een 
beginnende of gevorderde ondernemer wordt echter beoordeeld op basis 
van de vragen en bijdragen van het Lid.  

2. Wanneer je Lid wordt van de Koffiezaak moet je een account aanmaken. 
Hierin moet je correcte gegevens weergeven. De Koffiezaak is er namelijk 
ook om te netwerken en dat doen we alleen met echte mensen.  

3. Lid moet het account naar waarheid vullen en beschermen met een goed 
wachtwoord en waar nodig het wachtwoord regelmatig wijzigen. 
Charlotte’s Law & Fine Prints heeft geen toegang tot de wachtwoorden en 
kan je geen wachtwoord toezenden. Je kunt je wachtwoord wel zelfstandig 
resetten via een wachtwoordherstelfunctie.  

4. Leden mogen hun account of anderszins toegang tot de Koffiezaak niet 
delen met derden.  

5. Je kunt je gratis Lidmaatschap van de Koffiezaak op elk moment 
beëindigen. Je profiel wordt verwijderd en je bent niet meer vindbaar. Alle 
forumposts blijven bestaan en krijgen als aanduiding ‘Anonymous’. Als je 
door iemand bent gementioned blijft dit wel zichtbaar.  

6. De Koffiezaak kent ook afgesloten gedeeltes die bij bepaalde producten en 
lidmaatschappen horen. Daarin kun je vragen stellen en het gesprek 
aangaan met andere deelnemers. Wanneer je je Lidmaatschap van de 



Koffiezaak delete, verdwijnt dus ook deze functie. Dit is jouw persoonlijke 
keuze. Je ontvangt daarvoor geen compensatie.  

7. De Leestafel is een betaald onderdeel van de Koffiezaak. Wanneer je dus je 
Lidmaatschap voor de Koffiezaak beëindigt, vervalt ook je toegang tot de 
Leestafel. Je moet je abonnement voor de Leestafel separaat beëindigen. 
Heb je, al dan niet per ongeluk, wel je lidmaatschap voor de Koffiezaak 
beëindigd, terwijl je nog niet je abonnement voor de Leestafel wilde 
beëindigen, dan heb je geen recht op enige compensatie. Je kunt wel 
contact opnemen om je toegangsrechten te herstellen. We zullen ons best 
doen dat binnen enkele werkdagen voor je te regelen.  

8. Het Lidmaatschap van de Koffiezaak kan door Charlotte’s Law & Fine Prints 
zonder vooraankondiging en zonder opgaaf van reden beëindigd worden, 
wanneer je gedrag vertoont dat volgens Charlotte’s Law & Fine Prints niet 
gepast is, wanneer je een startende ondernemer blijkt te zijn, wanneer je 
niet voldoende actief bent of je anderszins niet aan de Huisregels voldoet. 
Heb je ook een betaald abonnement op de Leestafel, dan zul je hiertoe 
toegang blijven houden.  

 
Content 

1. In de Koffiezaak tref je gratis content aan, van Charlotte’s Law & Fine 
Prints, gastauteurs en van andere leden. De betreffende auteur is en blijft 
auteursrechthebbende van de content.  

2. Wanneer je zelf content uploadt naar de Koffiezaak, verklaar je van deze 
content auteursrechthebbende te zijn, althans een geldige licentie te 
hebben waarmee je de content naar de Koffiezaak kunt uploaden.  

3. Wanneer je content plaatst op of uploadt naar de Koffiezaak, geef je 
Charlotte’s Law & Fine Prints een niet-exclusieve, wereldwijde, 
eeuwigdurende, niet opzegbare licentie, om deze content op en via de 
Koffiezaak openbaar te mogen maken en te mogen verveelvoudigen. Voor 
zover er sublicenties nodig zouden zijn om dit te bewerkstelligen, verstrekt 
het Lid bij dezen ook die sublicentie. 

4. Je kunt eenmaal geplaatste of geüploade content niet in batches 
verwijderen, maar je kunt wel individuele berichten aanpassen of 
verwijderen. Bij het verwijderen van een bericht komt ook de licentie op 
het gebruik van dat bericht te vervallen, behalve voor zover andere Leden 
de content hebben gekopieerd om erop te kunnen reageren.  

5. Alle content die je deelt binnen de Koffiezaak is zichtbaar voor andere 
Leden. Persoonlijke berichten en Direct Messages zijn alleen zichtbaar voor 
jou en de persoon of personen waarmee je deze berichten deelt. Ook zijn 
er onderdelen in de Koffiezaak die alleen beschikbaar zijn voor bepaalde 
groepen Leden, bijvoorbeeld wanneer een onderdeel behoort bij een 
product, cursus of het Geen Gezeik in je Zaak lidmaatschap.  

6. Content in de Koffiezaak wordt niet geïndexeerd door Google. Content 
binnen de Koffiezaak, waarvan jij niet de auteursrechthebbende bent, mag 
je niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende buiten de 
Koffiezaak delen of op andere wijze openbaar maken of verveelvoudigen.  

7. Wanneer content niet passend wordt bevonden door Charlotte’s Law & 
Fine Prints mag deze zonder voorafgaande of nadere mededeling worden 
verwijderd.  

8. Je mag in je berichten links naar derden publiceren. Je mag geen affiliate 
links publiceren, met name niet naar producten van Charlotte’s Law & Fine 
Prints. Alle gepubliceerde links mogen door Charlotte’s Law & Fine Prints 



vervangen worden door affiliate links ten behoeve van Charlotte’s Law & 
Fine Prints.  

9. Geef elkaar geen juridische adviezen in de Koffiezaak.  
 
Leestafel 

1. De Leestafel is een jaarabonnement. Je moet Lid zijn van de Koffiezaak om 
een abonnement op de Leestafel te kunnen nemen.  

2. Abonnementen op de Leestafel worden automatisch met een jaar verlengd.  
3. In de Leestafel krijg je op (on)regelmatige basis toegang tot extra content, 

zoals extra (diepgaande en actuele) artikelen, korte video’s en/of podcasts. 
Deze content is alleen toegankelijk voor Leestafel leden en Geen Gezeik in 
je Zaak leden.  

4. Content anders dan hierboven beschreven, zoals e-books, masterclasses 
en de kennisbank, worden, indien aangeboden, beschikbaar gesteld via 
premium.charlotteslaw.nl.  

5. De content in de Leestafel is voor Leestafel Leden telkens een 
kalendermaand later beschikbaar dan voor Geen Gezeik in je Zaak leden.  

6. Voor Leestafel leden is er een aparte groep binnen de Koffiezaak, waar 
alleen personen met een abonnement op de Leestafel toegang toe hebben.  

7. Het Lidmaatschap van de Leestafel kun je steeds tegen het einde van de 
looptijd beëindigen in je account op charlotteslaw.nl. Je kunt de 
beëindiging op elk moment daar melden door op de knop beëindigen te 
klikken. Je blijft toegang houden tot en met de laatste dag van de looptijd 
van je abonnement. Na het einde van je abonnement, vervalt je toegang 
tot de content van de Leestafel.  

 
Privacy 

1. Hoe we omgaan met je privacy, kun je lezen in de privacyverklaring. Een 
link naar de privacyverklaring kun je vinden bij de aanmelding en daarna in 
je account.  

2. Je Koffiezaak account vraagt om een aantal gegevens die je verplicht in 
moet vullen, zoals voor- en achternaam, beroep, bedrijfsnaam en e-
mailadres. Alle gegevens die je in je profiel invult zijn openbaar 
beschikbaar en in te zien voor alle andere Leden, tenzij je in je account 
hebt ingesteld dat deze gegevens maar beperkt zichtbaar zijn, 
bijvoorbeeld alleen voor connecties.   

3. De standaardinstellingen zijn dat je notificaties krijgt van nieuwe berichten 
en andere activiteit in de Koffiezaak. Je kunt deze zelf beperken in je 
account.  

4. Als Lid van de Koffiezaak, sta je ook ingeschreven op de Koffiezaak 
nieuwsbrief. Je ontvangt een activatiemail bij je inschrijving en een eerste 
welkomstmail met uitleg over de Koffiezaak. Via de welkomstmail kun je 
aangeven geen verdere nieuwsbrieven te willen ontvangen.  
 

Garanties 
1. Charlotte’s Law & Fine Prints biedt geen garanties met betrekking tot de 

beschikbaarheid van het platform of juistheid van de gedeelde informatie 
door andere Leden.  

2. Charlotte’s Law & Fine Prints geeft geen garanties op aanwezigheid van 
Charlotte of een andere vertegenwoordiger van Charlotte’s Law & Fine 
Prints.  



3. Er worden geen juridische adviezen gegeven in de Koffiezaak. Niet door 
Charlotte’s Law & Fine Prints, maar ook andere Leden mogen geen 
juridisch advies geven. Wanneer er wel juridische informatie of juridische 
adviezen gedeeld worden, is er geen garantie op de juistheid daarvan.  

4. Charlotte’s Law & Fine Prints geeft geen garanties op het bestaan van de 
Koffiezaak en mag deze dienst op elk moment stoppen, zonder 
vooraankondiging en zonder hiervoor enige compensatie te bieden.  

 
Aansprakelijkheid 

1. Charlotte’s Law & Fine Prints is niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst aan de zijde van het 
Lid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
Charlotte’s Law & Fine Prints. 

2. Charlotte’s Law & Fine Prints is niet aansprakelijk voor doen- of nalaten van 
een Lid en de gevolgen daarvan, omdat Lid is aangesloten bij de 
Koffiezaak.  


