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Praktijk voor Vaktherapie en Coaching Nijmegen 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – coaching 

Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik graag enkele afspraken maken over 

praktische zaken. Mocht je na het lezen hiervan alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact met 

mij op. 

Duur en aantal gesprekken 

Een individueel consult duurt 45 tot max. 60 minuten, tenzij anders afgesproken. Het aantal consulten 

is afhankelijk van je klachten, de hulpvraag en de gemaakte afspraken. 

Kosten 

Een consult kost 80 € (BTW vrijgesteld). Je krijgt maandelijks een factuur.  

Het eerste consult kost 55 €.  

 

Afspraken afzeggen 

Een eenmaal geplande afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Afspraken 

die niet tijdig worden afgezegd of die niet worden nagekomen, kunnen volledig in rekening gebracht 

worden. Afspraken kun je te allen tijden, ook in het weekend afzeggen via info@vaktherapie-

nijmegen.nl. 

Op werkdagen kun je tot 18:00 ook bellen naar: 06-46407559. 

Telefonische bereikbaarheid: 

Je kunt mij op werkdagen bellen tot 18:00. Aangezien ik veelal in gesprek ben wordt je meestal 

doorgeschakeld naar het antwoordapparaat en kun je een boodschap inspreken. Ik bel je dan zo 

mogelijk op dezelfde dag terug. Telefoonnummer praktijk: 06-46407559 

Beroepsprofessionaliteit 

Als lid van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  (RBCZ) ben ik onderhevig aan 

het TCZ- tuchtrecht. Meer informatie kun je vinden op https://www.rbcz.nu.   

 

Klachten: 

Mocht je een klacht over de geboden begeleiding hebben, gaat mijn voorkeur ernaar uit dat je deze 

klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mochten wij er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen 

met het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale gezondheidszorg) via 

klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en een eventuele verdere 

procedure. Meer informatie kun je vinden op http://www.nibig.nl 
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