Binnen mijn praktijk gelden de volgende afspraken:


Duur van het gesprek:
 Een intakegesprek binnen de Life coaching en afstandscoaching duurt twee
uur en alle vervolggesprekken duren één uur;
 Begeleiding in groep of binnen bedrijven worden op maat afgestemd.



Honorarium:
 Het honorarium binnen de Life coaching ligt op €75 per uur (exclusief BTW);
 Voor afstandscoaching geldt een tarief van €60 per uur (exclusief BTW);
 Tarieven voor begeleiding in groep of in binnen bedrijven worden steeds per
aanvraag behandeld. Neem voor een offerte contact op;
 Voor begeleiding op locatie geldt een transportvergoeding van €0,35 per
kilometer;
 Betalingen worden gedaan op factuur en kennen een betalingstermijn van 30
dagen;
 Afspraken die minder dan 24 uur op voorhand worden geannuleerd, worden
voor 50% in rekening gebracht.



Ethische code: In mijn praktijk houd ik me aan de ethische beroepscode welke
gebaseerd is op de volgende vier basisvoorwaarden:
 Respect:
 Ieder mens wordt gelijkwaardig behandeld
 De cliënt krijgt de ruimte om eigen beslissingen te nemen
 Er is geen sprake van meervoudige relaties
 De grenzen tussen de coach en de cliënt worden bewaakt.
 Integriteit:
 Er wordt in alle eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid gehandeld
 Er wordt vertrouwelijk omgegaan met alle informatie.
 Verantwoordelijkheid:
 De cliënt wordt op geen enkele manier uitgebuit
 Er wordt een antidiscriminerende houding getoond
 De veiligheid van de cliënt wordt gegarandeerd
 De condities en voorwaarden waaronder de coaching wordt
aangeboden, worden vooraf kenbaar gemaakt
 Er wordt nodige samenwerking met andere professionals aanvaard
 Professionaliteit:
 De grenzen en beperkingen van mijn deskundigheid worden in acht
genomen
 Door middel van zelfreflectie wordt de kwaliteit van het werk
gecontroleerd
 Er wordt ingestaan voor het continu bijschaven en verbeteren van de
competenties en er wordt gewerkt binnen de grenzen van die
competenties
 Nieuwe ontwikkelingen worden in de gaten gehouden
 Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van supervisie
 De praktijk beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

