
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 

 

 

• De cliënt verplicht zich de Natuurlijk lekker in je vel COACHING overeenkomst te 

onderteken en middels het intakeformulier relevante informatie aan de 

NATUURLIJK! lekker in je vel Coach te verstrekken. De cliënt heeft het recht tot 

inzage in het eigen dossier. 

• De cliënt kan tot minimaal 48 uur voor de afspraak verplaatsen, anders worden  

de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, c.q wordt de afspraak gezien  

als te hebben plaatsgevonden. 

 

• De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach verplicht zich, de cliënt in alle fasen en tijdens de sessies informatie be-

treffende de nemen stappen te verstrekken. 

 

• De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het 

dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier 

ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt 

naar de visiteur. 

 

• De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach biedt conform de website verschillende opties aan. Kosten dienen bij het 

boeken vooraf volledig te worden voldaan. Eventuele supplementen dienen na afloop van het consult direct per 

pin te worden voldaan.  

 

• De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach mag zonder toestemming van de cliënt  geen bepaalde (be-) handelingen 

verrichten. 

 

• De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

 

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 

 

• Indien de cliënt tegen het advies in van de NATUURLIJK! lekker in je vel Coach de Overeenkomst beëindigt, zal 

de cliënt op verzoek van de NATUURLIJK! lekker in je vel Coach een verklaring ondertekenen waarin hij te ken-

nen geeft dat hij tegen het advies van de NATUURLIJK! lekker in je vel Coach in, voor eigen rekening en risico, de 

coaching voortijdig heeft beëindigd. Er worden geen kosten gerestitueerd. 

 

 

 

Ondergetekende verklaart notie te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden 

 

Gegevens Client (ouder)       (gegevens kind indien van toepassing) 

 

 

 

Handtekening ouders   Plaats    Datum 

 

 

 

  ____________________   ________________  ___________ 

 

Voornaam 

  

 

Achternaam 

  

 

Tel / e-mail 

  

 Kievitslaan 17  

3645KJ Vinkeveen  

NL38RABO 362821372 

 BTW 173370585B02  

 Kvk  56186932 
www.natuurlijklekkerinjevel.nl 

http://www.natuurlijklekkerinjevel.nl/

