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Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Beat By Beat. Bij het afnemen van een
dienst van Beat By Beat ga je akkoord met deze voorwaarden.
Duur, tijd en plaats
Een coachsessie duur 1 uur. Een traject bestaat gemiddeld uit 6 sessies. De coachsessies vinden
plaats op Stationsplein (noord) 2, 3445 AD in Woerden. Bij wijze van uitzondering kan in
voorkomend geval een gesprek plaatsvinden op een alternatieve locatie, maar dit kan enkel
wanneer dit vooraf met wederzijds goedvinden zo is besproken.
Een sessie behorende bij de Lifestyle analyse duurt 30 minuten. Deze sessie vindt telefonisch of
via digitale media plaats.
Afspraken nakomen
Van jou wordt verwacht dat je de gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet
lukken, dien je uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak mij te bellen. Wij plannen dan
gelijk een nieuwe afspraak in. Binnen deze termijn ben je gehouden het honorarium voor de
gemiste sessie te voldoen. Voor de actuele prijzen verwijs ik je naar de pagina op de site.
Vertrouwelijk
Ik garandeer te allen tijde een vertrouwelijk behandeling. Dit betekent dat geen enkele
informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw goedkeuring, behoudens wettelijke
verplichtingen. Wel houd ik mij het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van mijn
eigen ontwikkeling (intervisie). Dit overleg vindt geanonimiseerd plaats.
Van jou verwacht ik dat je actief en open meewerkt in het coachingproces. Dit betekent dat je in
alle openheid de gesprekken houdt met mij, dat je geen informatie achterhoudt en geen dubbele
agenda hanteert en dat je je houdt aan de afspraken die wij maken.
Betalingstermijn
Beat by Beat hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
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