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Algemene voorwaarden EffectiveCoaching4u 

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. 

3.3. Iedere coachingafspraak mag eenmalig kostenloos verschoven worden, zolang dit uiterlijk 

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

 

 


