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Adoptiecoach Tussen2werelden  
 
Afspraken met betrekking tot het coachtraject.  
 
Het coachtraject 
Er vindt aan het begin van het coachtraject een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek 
wordt de hulpvraag besproken en worden er doelen opgesteld. Halverwege het traject zal er 
een evaluatie plaatsvinden.  
 

Vormen van contact 

Wanneer de doelen zijn opgesteld zal gezamenlijk besproken worden wat de frequentie van 

het contact is en op welke manier deze zal plaatsvinden. Dit kan bestaan uit face to face 

contacten, online, telefonisch, of schriftelijk.  

Delen van gegevens met derden 

Ik hanteer een geheimhoudingsplicht. Er zal enkel informatie met derden worden gedeeld 

wanneer jij daar zelf, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven.  

Kosten 

Tijdens het kennismakingsgesprek ben je geïnformeerd over de tarieven. Na het 

kennismakingsgesprek bepalen wij samen welk traject het meest passend is voor jou. Na het 

starten van het traject (wanneer het eerste gesprek heeft plaatsgevonden) zal het totale 

bedrag van het traject in rekening worden gebracht. Ongeacht of dit traject wordt afgerond of 

niet. Het traject van 5 gesprekken dient binnen een jaar gebruikt te worden. Het traject van 8 

gesprekken dient binnen 1,5 jaar gebruikt te worden. Het traject van 12 gesprekken dient 

binnen twee jaar gebruikt te worden. In geval van overmacht door bijvoorbeeld langdurig 

ziekte kan er voor gekozen worden om af te wijken van deze afspraak. Na ieder consult 

ontvangt u een factuur. Deze dient binnen zeven dagen betaalt te worden.  

Afspraak afzeggen 

Wanneer er een afspraak uiterlijk 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden er geen 

kosten in rekening gebracht. Afspraken die korter dan 24 uur worden afgezegd, worden 

volledig in rekening gebracht.  

Aansprakelijkheid 

Als coach zal ik vanuit mijn professionaliteit, deskundigheid en menselijkheid handelen. De 

intentie is om jou zo goed mogelijk te coachen bij jouw vraagstukken. Er kan echter geen 

aansprakelijkheid worden gesteld aan mijn handelen en het wel of niet behalen van doelen.  

 

  


