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Overeenkomst           
Voor individuele sessies gelden de volgende regels en afspraken:  
 
1. De cliënt is ingelicht over de mogelijkheden die Lies Dekkers bij haar werkzaamheden als 

coach/ traumatherapeut/ natuurgeneeskundige kan bieden.  
2. Een sessie duurt gemiddeld 1¼ uur, kost 95 euro (BTW vrij) en wordt in overleg gepland. 
3. De cliënt maakt na iedere sessie een kort verslag a.d.h.v. een aantal vragen die per mail 

worden gestuurd.  
4. Bij de start van het traject is het intakeformulier en bij afsluiting van het traject is het 

evaluatieformulier verplicht om in te vullen. 
5. Afzeggen of verzetten kan zonder kosten tot 48 uur voor de geplande afspraak. Is het 

binnen 48 uur voor de afspraak of niet verschijnen zonder afzeggen, dan worden de 
sessiekosten in rekening gebracht. 

6. Besproken en opgeschreven zaken blijven geheim, Lies maakt aantekeningen voor eigen 
gebruik. Klant mag verslagen inzien in de praktijkruimte. Het archief is afgesloten voor 
derden. Element voldoet aan de wet Algemene Verordening voor Gegevensbescherming. 

7. De doelstelling van het traject zijn helder geformuleerd en in samenwerking tot stand 
gekomen. Er is geen sprake van resultaatverplichting, maar van inspanningsverplichting 
aan de zijde van Lies Dekkers. De cliënt is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/ 
haar handelen en proces buiten de sessies. 

8. De cliënt informeert Lies voldoende over zijn/ haar gezondheidstoestand, ter zake doende 
gebeurtenissen, als mede relevant gebruik van medicijnen, drank of drugs.  

9. U geeft toestemming om zo nodig informatie uit te wisselen met u huisarts of verwijzer. 
10. U ontvangt aan het einde van de sessie een betaalverzoek dat u meteen of in ieder geval de 

zelfde dag betaalt. De factuur ontvangt u per mail. 
11. Lies Dekkers is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen. Zij houdt zich aan de 

opgestelde gedragsregels en de cliënt kan gebruik maken van het klachtenreglement.  
Ze voldoet aan de eisen van de WGBO (Wet inzage Behandelovereenkomst), Wkkgz 
(Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) en AVG (privacy beleid).  
Zie site: www.elementcoach.nl  

 
Ik:...............................................................................................................(voor- en achternaam) 
heb de regels en de afspraken begrepen en ga hiermee akkoord. 
 
Datum................................   Plaats  Eindhoven 
Handtekening cliënt:    Handtekening coach: 
       
 
       
 

Lies Dekkers is aangesloten bij              


