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Klachtenprocedure heart4happiness

1. Een klacht is een uiting van ongenoegen en gaat om zaken die volgens u anders hadden
moeten of kunnen verlopen en waarin u zich geschaad voelt in uw rechten of gevoelens.
Heart4Happiness stelt het op prijs om uw klacht eerst met desbetreffende persoon te
bespreken en te proberen of u samen tot een oplossing kunt komen. Meestal kunnen zaken
op deze manier in goed overleg opgelost worden.

2. Wanneer u voorgaande opties heeft opgepakt maar dit niet naar tevredenheid is gelukt, dan

kunt u zich wenden tot een externe onafhankelijke klachtencommissie. U heeft te allen tijd

het recht om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De

klachtencommissie werkt volgens een klachtenreglement als op pagina 2 beschreven.

3. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via de mail Heart4Happiness:

info@heart4happiness.nl

4. Heart4Happiness vindt het belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt en zaken die u

dwarszitten uitspreekt. Dit kan middels een hoor- en wederhoor zitting om tot een oplossing

te komen. Dat is prettig voor u maar ook voor ons. Een tevreden klant geeft ons immers het

meeste werkgeluk.

5. In de brief of mail moeten worden vermeld: uw naam, adres en woonplaats, de locatie, de

zelfstandige tegen wie u de klacht richt, een motivering van het bezwaar en de omschrijving

van uw klacht.

6. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van de kosten

van een eventueel door uzelf ingeschakelde deskundige.



www.Heart4Happiness.nl Pagina 2

Klachtenreglement

1. Definities:

1.1. Klacht:

Een door of namens de klager ingediende mail of schriftelijke uiting van ongenoegen met

betrekking tot enig handelen of nalaten door Heart4Happiness of een zelfstandige van

Heart4Happiness, dat in directe relatie staat tot de opdracht.

1.2. Klager:

Het individu die een klacht kenbaar maakt met als doel de klachtencommissie van

Heart4Happiness een oordeel te vragen over de gegrondheid van de klacht.

1.3. Betrokkenen:

De zelfstandige die in opdracht werkt van Heart4Happiness en op wiens handelen de klacht

betrekking heeft.

2. Het klachtrecht

Elk individu heeft het recht een klacht in te dienen bij de door Heart4Happiness bij benoemde

klachtencommissie.

3. De klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit tenminste twee leden die worden benoemd door de directie

van Heart4Happiness. De leden van de commissie zijn geen medewerker van Heart4Happiness.

4. De behandeling van de klacht

Binnen 24 uur nadat de klacht is ingediend wordt de ontvangst schriftelijk bevestigd.

Heart4Happiness ziet er op toe dat de klacht behandeld wordt volgens het reglement. De klager

en zelfstandige worden beide in de gelegenheid gesteld een mondelinge of schriftelijke

toelichting te geven op het handelen of nalaten waarop de klacht betrekking heeft. Is de klacht

niet binnen de termijn van een half jaar ingediend, dan zal de klachtencommissie concluderen

dat deze kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

Binnen vier weken na indiening van de klacht doet de klachtencommissie een uitspraak ten

aanzien van de (on)gegrondheid van de klacht. De beslistermijn van vier weken kan met

maximaal 2 maanden verlengd worden wanneer de klachtencommissie niet in staat is binnen de

termijn een beslissing te nemen. De klager, de betrokken zelfstandige en Heart4Happiness

worden schriftelijk op de hoogte gebracht van een eventuele verlenging van de beslistermijn, van

de duur ervan en van de redenen.
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5. Afhandeling van de klacht

Heart4Happiness zal binnen 7 werkdagen nadat de klachtencommissie een oordeel geveld heeft

met betrekking tot de klacht zowel de klager als de klachtencommissie schriftelijk mededelen of

zij naar aanleiding van dit oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, welke maatregelen dit zijn.

Deze termijn kan met maximaal twee maanden verlengd worden.

6. De bevoegdheden van de klachtencommissie

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de klager en heart4happiness.

7. Vertrouwelijkheid

U kunt er zeker van zijn dat alle informatie die in relatie tot een klacht bekend wordt

vertrouwelijk en discreet behandeld zal worden. Het uitgangspunt van een klacht is dat we van

elkaar willen leren.

De klacht wordt 12 maanden bewaard en daarna vernietigd.

8. Wijziging van deze klachtenregeling

Wijzigingen van deze klachtenregeling worden door Heart4Happiness vastgesteld. De wijzigingen

worden van kracht op de eerstvolgende werkdag nadat ze zijn vastgesteld.


