
TRAJECTVOORWAARDEN WERKGEVERS

1. Voor werkgevers biedt VERDERcoach trajecten aan voor rouwbegeleiding en coaching . Hier 

treft u de kosten, afspraken en voorwaarden aan. 

2. Een traject kent e e n intakegesprek en vijf coachingssessies. Gesprekken/sessies duren 

doorgaans 1 tot 1¼ uur. 

3. Het totale traject wordt aangeboden voor 1250,- euro excl 21% btw. 

4. Indien clie,nt en/of VERDERcoach na het intakegesprek concluderen dat clie,nt met hulpvraag 

niet op de juiste plek zit, wordt alleen de intake gefactureerd . Kosten hiervoor bedragen 

187,50 euro excl 21% btw. 

5. Betaling vindt plaats door facturatie achteraf, binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

6. Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur worden de kosten doorberekend. 

7. De gesprekken vinden plaats in de praktijk van VERDERcoach aan de Leoninusstraat 1 te 

Arnhem of in overleg op e e n van de locaties van Het Coachhuis.  De kosten voor het huren van 

een gespreksruimte bij Het Coachhuis worden doorberekend. 

8. De begeleiding van de VERDERcoach is een inspanningsverbintenis en gericht op

inzicht en bewustwording die de clie,nt naar eigen keuze toepast. 

9. Indien de werkgever dit wenst wordt er van ieder gesprek/sessie een kort verslag gemaakt, dat

na toestemming van de clie,nt, wordt verzonden naar de werkgever. 

10. Alle gegevens die nodig zijn voor een goede begeleiding, dient de clie,nt vooraf te melden.

11. Er wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

12. Als Psychosociaal Therapeut Rouw en Verlies ben ik erkend en verbonden aan de 

beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA). Als NVPA-

therapeut ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 

(RBCZ) en houd ik me aan de klachtenregeling. Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en 

Geschillen Zorg ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve 

Geneeswijze (SCAG). Mocht u klachten hebben over mij begeleiding en dienstverlening dan ga 

ik daar graag met u over in gesprek. U kunt met uw klachten ook terecht bij het NVPA.


