Algemene bepalingen en geheimhouding
1. De tijdstippen en locaties van de sessies worden in overleg vastgesteld.
2. De sessies hebben een duur van 1 uur.
3. De counselor/therapeut is verplicht tot geheimhouding en heeft, behoudens wettelijke
uitzonderingen, de plicht tot zwijgen over elke informatie waarvan zij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard is. De counselor/therapeut rapporteert aan
niemand anders dan de cliënt en indien akkoord aan de supervisor.
4. De middelen en oefeningen die worden ingezet zijn toegesneden op de persoonlijke
thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde
instrumenten.
5. Het één op één traject zal uiterst confidentieel worden behandeld. Voor zover in
overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met
wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de cliënt
en de aard en omvang van de zaken slechts gedeeld worden met anderen, indien de cliënt
daar toestemming voor heeft gegeven.
6. Halverwege het traject vindt een evaluatie plaats van het proces en worden de doelen op
actualiteit getoetst.
7. Na beëindiging van het traject, vindt na verloop van 2-3 maanden een nazorggesprek
plaats. Deze sessie wordt in overleg gepland en is niet bij het aantal afgesproken sessies
inbegrepen.
8. De counselor/therapeut houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en werkt volgens de
Internationale Ethische Code van de NOBCO en overige beroepscode die op haar professie
van toepassing is.
9. De counselor/therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn
ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat
de cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers
van arts en/of specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt, indien relevant.
10. Cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan
wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard
verwijs ik u - uiteraard in overleg - door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake
deskundige en gespecialiseerde therapeut.
11. Gegevens van de cliënt worden alléén met diens uitdrukkelijke en schriftelijke
goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld, indien daar aanleiding toe
is. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
A) Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de
counseling wilt beëindigen
B) Cliënt geeft persoonlijk aan dat hij/zij de counseling wilt beëindigen of tijdelijk wilt

stopzetten, met ingang van wanneer en licht gegronde redenen toe. Dit gaat ten alle
tijden in overleg.
C) De counselor/therapeut meld persoonlijk en op gegronde redenen dat zij het
traject wenst te beëindigen en stuurt de cliënt een e-mail ter bevestiging met daarin
opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd.
Dit doet de counselor/therapeut alleen wanneer:
A) Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke en/of telefonische contactpogingen
van de counselor/therapeut.
B) Cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk
opgestelde behandelplan.
C) Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze
behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt
tussen de cliënt en de counselor/therapeut.
D) De counselor/therapeut van mening is dat i.v.m. de problematiek van de cliënt en er
andere begeleiding nodig is, in het belang van de cliënt.
Digitale veiligheid & AVG
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywet,
waardoor privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid. Van toepassing bij het bewaren en
verwerken van vertrouwelijke persoonsgegevens.
2. Indien sessies digitaal plaatsvinden, neemt de counselor/therapeut zo nodig extra
maatregelen om aan de AVG te voldoen

Betalingen en tarieven
Onderstaande punten zijn van toepassing indien cliënt(e) een traject afneemt of een losse
sessie.
1. Het overeengekomen aantal sessies en het tarief bedraagt:
- FreeYourMind cursus: €555,- (online programma, inclusief 4 maandelijkse groepssessies).
- FreeYourMind cursus: €555,- (online programma, inclusief 4 maandelijkse
groepssessies).
- OwnYourPurpose: €1997,- (tenzij er is ingestapt met korting) of lanceringsprijs van
€1555,- (online programma van 4 maanden inclusief de FreeYourMind cursus en
groepssessies).
- Self Sabotage Scan: €111,- (losse sessie, duur: 1 uur)
- Inzichtsessie: €127,- (losse sessie, duur: 1,5 uur)
- Manifestation Mentoring: €222,- (2 sessies van elk 1 uur).

2. De cliënt betaalt het volledige bedrag direct of binnen 7 dagen na dagtekening, tenzij
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in (maandelijkse) termijnen te betalen.

Indien cliënt(e) van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt het bedrag maandelijks betaalt
zoals is overeengekomen.
3. Indien verhinderd dient een afspraak 24 uur van te voren te worden afgemeld.* Indien het
twee keer is voorgekomen dat dit niet tijdig is gemeld, wordt er een sessie (achteraf) in
rekening gebracht.
(*) Met uitzondering van urgentie en calamiteiten

