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Klachtenprocedure Well-Bee 
 
Well-Bee hecht veel waarde aan tevreden klanten en werkt voortdurend aan verbetering van 
dienstverlening. Als je niet tevreden bent over onze diensten, training, coaching, trainer of 
een ander aspect van onze organisatie dan horen wij dat graag. Well-Bee behandelt 
klachten zorgvuldig en vertrouwelijk en wij zoeken indien dit aan de orde is, samen naar een 
passende oplossing.  
Wij gebruiken klachten om onze klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. 
 
1. Mondeling oplossen klacht 
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek worden opgelost. Wij verzoeken je 
daarom altijd eerst telefonisch of persoonlijk contact met ons op te nemen om je klacht door 
te nemen. Mochten we er niet uitkomen of je wilt geen mondeling overleg dan kun je je klacht 
schriftelijk indienen bij Well-Bee. 

 
2. Schriftelijke klacht 
Een schriftelijke klacht kun je indienen per post of per email m.bijman@well-bee.nl ter 
attentie van Masja Bijman van Well-Bee. Alle schriftelijke klachten worden behandeld door 
de eigenaresse van Well-Bee., Masja Bijman. 

 
3. Termijn indienen klacht 
Eventuele klachten kun je indienen uiterlijk 30 dagen na dienstverlening, mondeling of 
schriftelijk. Bij gebreke hiervan wordt je geacht akkoord te zijn met geleverde diensten. Het 
indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting. 

 
4. Afhandeling klacht 
Na indienen van een schriftelijke klacht ontvang je van Well-Bee binnen 5 werkdagen een 
ontvangstbevestiging. Wij zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk inhoudelijk reageren om 
tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan nemen we contact met je op om te 
overleggen voor verdere stappen. Ook kun je om nadere toelichting of informatie worden 
gevraagd. Ons doel is om je klacht binnen 4 weken na ontvangst af te handelen. Als we 
langere tijd nodig hebben om onderzoek te doen, informeren we je over de reden hiervoor en 
houden we je op de hoogte van de voortgang en verwachte termijn tot afronding.  

 
5. Onafhankelijke klachtencommissie 
Wanneer je ontevreden bent over de afhandeling van de klacht dan kun je een klacht 
indienen bij de klachtencommissie van het VMBN (vereniging voor mindfulness based 
trainers in België en Nederland). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. De 
Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod 
MBSR/MBCT t.b.v. cliënten kun je vinden op onze  website www.well-bee.nl.  
In tegenstelling tot artikel 14.1 van deze regeling zal Well-Bee de uitspraak van de VMBN als 
bindend beschouwen. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na de uitspraak de 
aanbevelingen op te volgen. 

 
6. Registratie klachten 
De klacht en wijze van afhandelen registreert Well-Bee vertrouwelijk en zorgvuldig. Na 
afhandeling van de klacht bewaard Well-Bee de gegevens 3 jaar. 
	


