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Agape Coach 
 

 
 
 

Algemene voorwaarden en huisregels Samen Leven in God 
 

1. Je abonnement wordt automatisch verlengt na het verstrijken van de termijn. Opzegging kan tot ui-

terlijk twee weken voordat de termijn afloopt door het sturen van een mailtje naar:  

info@agapecoach.nl 

2. Het bedrag van het abonnement wordt afgeschreven door Agape Coach,  

ingeschreven onder KvK 50662090. Agape Coach maakt gebruik van diensten van Paypro voor het 

afwikkelen van de betaling. 

3. Initiatiefnemer en beheerder van de site: Robert van Mierlo, eigenaar van Agape Coach aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door zijn 

verrichte diensten. 

Huisregels 
 

1. We willen graag een plek creëren van vertrouwen. We willen je vragen gevoelige en persoonlijke 

dingen die gedeeld worden in de groep niet te delen met derden. 

2. Het is de bedoeling dat je een echt profiel aanmaakt met je eigen naam en foto van jezelf. Alleen 

vanuit transparantie en eerlijkheid kunnen er waardevolle verbindingen ontstaan. 

3. We gaan liefdevol en respectvol met elkaar om. We zoeken naar wat ons bindt en leggen geen na-

druk op verschillen. 

4. We hanteren de Bijbel als hoogste inspiratiebron en stellen deze boven alle andere openbarings-

boeken maar wij gebruiken de Bijbel niet om elkaar te veroordelen of de les te lezen. De Bijbel is 

een moeilijk boek en niemand dan God alleen kan deze volledig begrijpen. Daarom kunnen menin-

gen gebaseerd op de Bijbel soms tegenover elkaar staan. We respecteren elkaars mening. 

5. We erkennen Jezus als Zoon van God en gelijkwaardig aan God, als Hoogste Leraar en als Weg tot 

God en stellen Hem centraal in onze gemeenschap. 

6. Deze site is niet bedoeld voor het maken van reclame van je eigen diensten, producten of verkon-

diging van een specifieke leer. We willen met name hartszaken delen, ervaringen en elkaar helpen 

het pad van Gods Liefde te bewandelen. 

7. Alle leden worden aangemoedigd actief deel te nemen en zelf dingen te plaatsen en te reageren op 

dat van anderen. Hierdoor kan er een veelzijdigheid aan inspiratie ontstaan. Je bent zelf verant-

woordelijk voor het plaatsen van je eigen inbreng. Zorg dat je geen dingen plaatst waar copyright 

op staat. Wees origineel en plaats zoveel mogelijk werk van jezelf uit je hart. 

8. Initiatiefnemer en beheerder behoud zich het recht om personen als lid te verwijderen als deze zich 

na herhaalde vermaningen niet aan de richtlijnen houd. Bij een jaar abonnement zal een gedeelte 

van het bedrag terug betaald worden indien van toepassing. 

 


