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Terms and Conditions EffectiveCoaching4u 

The purpose of the general terms and conditions is to record the agreements within the legal 

framework.  The starting point is always reasonableness and fairness, whereby the Dutch text (added 

below) is leading.  If you find any discrepancies in the translated texts, I ask you to contact me in 

order to correct them as soon as possible. 

1. Agreement and payment 

1.1. A coaching offer consists of a Coaching Agreement, an agreed price and these conditions 

sent in an e-mail message. 

1.2. A coaching offer is only deemed to have been accepted if the coaching offer has been 

explicitly confirmed by e-mail. 

1.3. Payment takes place no later than 14 days after the execution of the first (or only) coaching 

session. 

1.4. Invoices are in issued electronically; a processing fee of 5 euros will be charged for a paper 

invoice. 

1.5. Payment can only be made by bank transfer (payment request). 

1.6. From the acceptance of the offer, the legal withdrawal period of 14 full calendar days 

applies. To revoke the booking, an e-mail with a revocation in response to the original offer 

is sufficient. 

1.7. Canceling a package of one or more coaching sessions (coaching relationship) is always 

possible in the meantime, with a notice period of seven calendar days. 

1.8. A coaching relationship consists of a series of coaching conversations in which at least 5 

sessions take place every six months and there is a maximum of 2 months between each 

session. 

1.9. The discounted rate for a coaching relationship applies from the third meeting after 

entering into the coaching relationship. 

 

2. Coaching Agreement 

2.1. Coaching is always based on the principles of the ICF Code of Ethics, which can be found on 

the ICF website (https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics). 

2.2. The coaching agreement contains the expectations and basic rules regarding the coaching to 

be provided.  At the moment this coaching agreement is only available in the English 

language. 

2.3. By accepting the coaching offer, the client and the coachee agree to the agreements and 

coaching conditions stated therein. 

2.4. In addition to professional coaching, a mixed form of coaching, in which, for example, the 

expertise in agile techniques is contributed is also possible after this has been explicitly 

agreed in writing.  Different rates apply for this. 

2.5. A coaching agreement always starts with a trial session, unless the coachee has had a 

coaching conversation with me before. 

 

3. Coaching session 

3.1. A coaching session takes place exclusively via a Zoom link that is made available when 

making the appointment; coaching only takes place with image (camera) and sound. 
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3.2. Both the coach and coachee do their utmost to enable a technically effective coaching 

session. 

3.3. Each coaching appointment may be moved once free of charge, as long as this has been 

agreed by e-mail at least three hours before the coaching session. 

3.4. A single coaching session must be converted within one calendar month from the time of 

the agreement. 

3.5. A series of 5 coaching sessions must be converted within six calendar months from the time 

of the agreement. 

3.6. A coaching session lasts between 45 and 50 minutes; in the case of a series of coaching 

sessions, this duration can be deviated from in consultation, insofar as the average duration 

remains between 45 and 50 minutes. 

3.7. A coaching session with a coachee who has not concluded the agreement himself can only 

take place with the coachee's consent. 

 

4. Privacy and GDPR 

4.1. The following data is stored: 

• Name 

• City and country 

• E-mail address 

• Phone number 

• Contact person and/or company (if different) 

• Banking contact details (account number, name) 

4.2. The purpose of recording this data is to be able to conduct effective business operations. 

4.3. This data is recorded in a secured file. 

4.4. In addition, a registration of coaching conversations (name, date and time, duration, 

language) for the necessary registration for obtaining and maintaining certifications. 

4.5. All data is stored for a maximum of 5 years. 

4.6. All rights under the GDPR (Dutch AVG), such as requesting, adjusting and deleting personal 

data, can be exercised at any time by sending an e-mail with a request. 

 

5. Service 

5.1. I can be reached by email, contactform or WhatsApp. 

5.2. Messages of a business nature will be answered as quickly as possible, in any case within 3 

business days. 

5.3. If an appointment has been made, a check will also be made within three hours before the 

appointment to ensure that a relocation has not been requested.  The same is expected of 

the coachee. 

 

6. Applicable law 

6.1. Dutch law applies to all agreements. 
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Original Dutch Text 

Algemene voorwaarden 

Het doel van de algemene voorwaarden is om binnen het wettelijke kader de afspraken vast te 

leggen. Het uitgangspunt is altijd redelijkheid en billijkheid, waarbij de Nederlande tekst leidend is. 

Bij het aantreffen van afwijkingen in de vertaalde teksten, vraag ik u om contact met me op te 

nemen om dit zo snel mogelijk te corrigeren. 

1. Overeenkomst en betaling 

1.1. Een coachingaanbod bestaat uit een Coaching Agreement, een afgesproken prijs en deze 

voorwaarden gestuurd in een e-mailbericht. 

1.2. Een coachingaanbod wordt pas geacht te zijn aangenomen, als het coachingaanbod expliciet 

per e-mail bevestigd is. 

1.3. Betaling vindt uiterlijk plaats binnen 14 dagen na de uitvoering van de coachingsessie. 

1.4. Facturen worden elektronisch verstrekt; voor een papieren factuur worden 5 euro 

verwerkingskosten in rekening gebracht. 

1.5. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden via een bancaire overboeking (betaalverzoek). 

1.6. Vanaf de acceptatie van het aanbod geldt de wettelijke herroepingstermijn van 14 volle 

kalenderdagen. Voor het herroepen van de boeking volstaat een e-mail met een herroeping 

als antwoord op het oorspronkelijke aanbod. 

1.7. Het opzeggen van een pakket van een of meerdere coachingsessies (coachingrelatie) is altijd 

tussentijds mogelijk, met een opzegtermijn van zeven kalenderdagen. 

1.8. Een coachingrelatie omvat een reeks coachinggesprekken waarin minimaal 5 sessies per half 

jaar plaatsvinden en tussen ieder sessie maximaal 2 maanden zitten. 

1.9. Het kortingstarief voor een coachingrelatie geldt vanaf het derde gesprek na het aangaan de 

coachingrelatie. 

 

2. Coaching Agreement 

2.1. Coaching is altijd gebaseerd op de principes uit het ICF Code of Ethics, zoals die terug te 

vinden is op de website van de ICF (https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics). 

2.2. In het coaching agreement staan de verwachtingen en basisregels rondom de te verlenen 

coaching. Op dit moment is dit coaching agreement alleen beschikbaar in de Engelse taal.  

2.3. Door het aannemen van het coachingaanbod verklaart de opdrachtgevende partij en de 

coachee zich akkoord met de daarin gemelde afspraken en coachingvoorwaarden. 

2.4. In aanvulling op profesioneel coaching, is een gemengde vorm van coaching, waarin 

bijvoorbeeld de expertise in agile technieken ingebracht wordt ook mogelijk nadat dit 

expliciet schriftelijk is overeengekomen. Hiervoor gelden overigens afwijkende tarieven. 

2.5. Een coaching agreement start altijd met een uitprobeersessie, tenzij de coachee al eens 

eerder een coachinggesprek met mij gevoerd heeft. 

 

3. Coachingsessie 

3.1. Een coachingsessie vindt uitsluitend plaats via een Zoom-link die bij het maken van de 

afspraak ter beschikking wordt gesteld; coaching vindt alleen plaats met beeld (camera) en 

geluid. 

3.2. Zowel de coach als coachee doen hun uiterste best om een technisch goedwerkende 

coachingsessie mogelijk te maken. 

https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics
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3.3. Iedere coachingafspraak mag eenmalig kostenloos verschoven worden, zolang dit uiterlijk 

drie uur voor de coachingsessie via e-mail met elkaar afgesproken is. 

3.4. Een losse coachingsessie moet binnen een kalendermaand vanaf het moment van de 

overeenkomst omgezet zijn. 

3.5. Een serie van 5 coachingsessies moeten binnen zes kalendermaanden vanaf het moment 

van de overeenkomst omgezet zijn. 

3.6. Een coachingsessie duurt tussen 45 en 50 minuten; bij een reeks coachingsessies kan in 

overleg afgeweken worden van deze duur in zoverre de gemiddelde duur tussen 45 en 50 

minuten blijft. 

3.7. Een coachingsessie met een coachee die niet zelf de overeenkomst heeft gesloten, kan 

uitsluitend met instemming van de coachee plaatsvinden. 

 

4. Privacy en AVG 

4.1. De volgende gegevens worden opgeslagen: 

 Naam 

 Plaats en land 

 E-mailadres 

 Telefoonnummer 

 Contactpersoon en/of –bedrijf (indien deze afwijkt) 

 Bancaire contactgegevens (rekeningnummer, tenaamstelling) 

4.2. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is om een effectieve bedrijfsvoering te 

kunnen uitoefenen. 

4.3. Deze gegevens worden vastgelegd in een beveiligd bestand. 

4.4. Aanvullend vindt een registratie van coachinggesprekken (naam, datum en tijd, duur, taal) 

t.b.v. de benodigde registratie voor het behalen en behouden van certificeringen. 

4.5. Alle gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. 

4.6. Alle rechten in het kader van AVG, zoals het opvragen, aanpassen en verwijderen van 

persoonlijke gegevens, kunnen te allen tijde uitgeoefend worden door het sturen van een e-

mail met een verzoek daartoe. 

 

5. Service 

5.1. Ik ben bereikbaar via e-mail, contactformulier of WhatsApp. 

5.2. Op berichten van zakelijke aard wordt zo snel mogelijk beantwoord, in ieder geval binnen 3 

werkdagen. 

5.3. Bij een gemaakte afspraak wordt ook binnen drie uur voor de afspraak gecontroleerd of er 

niet om een verplaatsing is verzocht. Van de coachee wordt overigens hetzelfde verwacht. 

 

6. Toepasselijk recht 

6.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 


