
 

 

 

Algemene voorwaarden 

Het is mijn doel je zo goed mogelijk te informeren zodat ik met en voor jou de best 

mogelijke resultaten kan behalen. Daarvoor is het nodig enkele voorwaarden te 

laten gelden bij het plannen van een sessie. 

 

Afspraak verzetten of afzeggen 

Het verzetten of afzeggen van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor de 

geplande sessie. Na die 24 uur wordt de volledige sessie in rekening gebracht. Bij 

te laat op de afspraak verschijnen zal ik mij zo goed als mogelijk inzetten om in de 

resterende tijd nog resultaat te behalen, de volledige sessie wordt dan in rekening 

gebracht. 

 

Betaling 

Omdat commitment een belangrijk onderdeel is van het welslagen van een sessie, 

dienen alle betalingen te gebeuren; contant na de sessie (pinnen niet mogelijk) of 

per overschrijving vooraf. De factuur wordt per email naar je verstuurd zodra de 

betaling is ontvangen. 

 

Disclaimer 

Ik ben Hypnose- en Lifecoach. Daarvoor heb ik een gedegen opleiding genoten. Ik 

ben echter niet medisch geschoold.  Ik ben geen arts, psycholoog, 

voedingsdeskundige of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses en geef geen 

advies op medisch of voedingsgebied. 

 

Garantie 

Niet iedereen reageert hetzelfde daarom kan ik geen garantie bieden. Dat kan geen 

enkele coach en geen enkele methode. Het slagen van een sessie hangt sterk 



samen met jouw inzet en motivatie. Met andere woorden: wat ben jij bereid te doen 

en laten om je doel te bereiken? Ben jij bereid mijn suggesties aan te nemen!? Wat 

ik je wel kan garanderen is dat ik mij voor de volle 100 % inzet voor jouw welzijn.  

Ben je toch ontevreden dan ben je altijd welkom voor een sessie waarin de 

gegeven suggesties ongedaan gemaakt kunnen worden. In geen geval kan er door 

mijn coaching sprake zijn van ontstane schade en dus ook niet van terugbetaling of 

enige andere vergoeding. 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

De cliënt weet dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor haar eigen gezondheid en 

welzijn en zich bij een huisarts of medisch specialist moet vervoegen bij medische 

klachten, alvorens op een sessie te verschijnen. 

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de Algemene voorwaarden. 

 

 

Datum: __________________________________________________________ 

 

Naam: ___________________________________________________________ 

 

Handtekening:  

 


