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Coachovereenkomst 
 

Gegevens coach 

Naam coach      R.A.W. Wolf 

Naam praktijk:     Heart & Light Coaching 

Plaats praktijk:     Zeist / Utrecht / Den Haag 

Lidnummer NOBCO:    30822 

 

Gegevens coachee: 

Achternaam: 

Voornaam:  

Geslacht:     Man / Vrouw 

Geboortedatum:  

Burgerlijke staat: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

 

Vertrouwelijkheid van de consulten 

- De coach is gehouden aan de Internationale Ethische Code 2018 van de NOBCO. 

- De coach stelt de belangen van de coachee centraal in de coaching. 

- Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt alleen dan naar buiten gebracht als 

coachee daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 

 

Afspraken consulten 

- Een coachtraject is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek 

plaatsvindt.  

- Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de consulten een vervolg zal 

krijgen. 

- Een consult duurt totaal 1,5 uur.  

- Bij verhindering dient de coachee minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door 

een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt het volledige 

consult in rekening gebracht.  
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Betaling en kosten 

- De kosten van de coaching bedragen € 105,00 per consul (peildatum 1 juli 2019). De actuele 

prijs van een consult staat vermeld op de website Heart & Light Coaching.   

- Voor de kosten van de consulten ontvangt de coachee een factuur. De factuur dient na 

ontvangst binnen 14 dagen te zijn voldaan.  

 

Bijzondere bepalingen 

 Verhindering coach 

Als de coach door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in 

staat is zelf de consulten te voeren, kan zij voorstellen een collega-coach in haar plaats in te 

schakelen die de coaching overneemt.  

 Klachtenreglement.  

Bij deze coachovereenkomst is het klachtenreglement en de klachtenprocedure van 

toepassing van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).  

 

Telefonisch spreekuur  

Als er gedurende de periode van de sessies vragen c.q. opmerkingen zijn die de coachee (telefonisch) 

wenst te bespreken, kan de coachee telefonisch of per e-mail contact opnemen met de coach. 

 

Algemene voorwaarden 

Op de werkzaamheden van coach en deze coachovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van 

Heart & Light Coaching van toepassing zoals deze golden ten tijde van het aangaan van de 

coachovereenkomst. Door ondertekening van deze coachovereenkomst geeft coachee aan de 

algemene voorwaarden te hebben ontvangen en ingezien te hebben en akkoord te zijn met de 

inhoud van deze algemene voorwaarden. 

 

Datum:       Datum:  

Plaats:        Plaats: 

Naam coachee:      Naam coach: 

Handtekening coachee:     Handtekening coach:  

 

 

 


