Ik werk graag met je samen aan je persoonlijk proces. Oplossingen bieden kan ik niet. Wel inspireer ik je
graag om innerlijke rust en vrede te vinden in én met jezelf. Door het ondertekenen van dit formulier ga je
akkoord met mijn voorwaarden en verklaar je voldoende te zijn ingelicht over onze samenwerking.

GESPREKKEN
• Gesprekken vinden plaats hier in de praktijk, wandelend in de natuur, online of bij je thuis aan de
keukentafel (€0,35/km).
• Alles wat tijdens de sessies besproken wordt, blijft vertrouwelijk. ik treed m.b.t. het besprokene niet naar
buiten. Je hebt het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt en naar wie. Behoudens de eventuele
verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op mij legt tot openbaarmaking van
bepaalde gegevens en indien ik vermoed dat je een gevaar bent voor jezelf of een ander.

ANNULEREN VAN DE SESSIE
Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24u op voorhand. Sessies die niet binnen de 24u
geannuleerd worden, zullen volledig worden aangerekend.

BETALEN
• Sessies worden na ontvangst van de factuur via overschrijving betaald of direct na de sessie cash of met
met Payconiq. Alle tarieven zijn incl BTW
• Liever op factuur voor je bedrijf? Alle tarieven zijn exclusief BTW
• Coaching in bedrijven voor medewerkers, ondernemers en/of teams zijn andere tarieven
• Facturen dienen tijdig betaald te worden, zoals aangegeven op de factuur. Bij niet tijdige betaling sturen wij
eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning met het verzoek te betalen binnen 7 dagen. Bij
uitblijven van betaling wordt een incassoprocedure opgestart. Dit betekent dat niet alleen extra
administratiekosten betaald moeten worden, maar ook alle kosten die uit deze procedure voortvloeien.

VERSLAGEN EN ATTESTEN
Ik maak geen conclusies en stel daarom, onder geen enkel beding, verslagen of attesten op. Indien een
behandelde arts hierom vraagt, beperk ik mij uitsluitend tot een telefonisch onderhoud met deze arts.
Ik maak niet standaard notities van een gesprek en kan onder geen enkel beding hiervoor gevraagd worden.

TER INFO EN VERDUIDELIJKING
Ik werk heel graag met jou aan jouw eigen persoonlijke proces en indien gewenst, graag in samenwerking
met artsen en specialisten. Mijn sessies zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te
bevorderen, niet om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen.
BV MindWellness verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de
gezondheidszorg. Wij kunnen/mogen geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen. Onze
dienstverlening vervangt geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische
begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kunnen wij geen verantwoordelijkheid
opnemen. Indien je medische klachten of twijfels hebt, dien je steeds eerst je arts te raadplegen. Indien je in
behandeling bent bij een arts, dien je dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan ons.
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￼

JIJ EN IK SAMEN

￼

DE VERWACHTINGEN
Ik kan je natuurlijk geen garantie geven voor succes of vooruitzichten op verbetering. Mijn sessies zijn enkel
een aanvulling of hulpmiddel bij je eigen persoonlijke proces. Eventuele adviezen zijn slechts voorstellen en
suggesties. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag, keuzes of daden voor, tijdens of na de
sessies. Ik licht je voldoende in omtrent sessies en je kiest hier dan ook vrijwillig voor. Wij gaan enkel en
alleen een inspanningsverbintenis aan met elkaar. Op iedere overeenkomst tussen ons is de Belgische
wetgeving van toepassing. Mochten er klachten zijn over de sessies of over mij, dan ga ik er bij deze ook
vanuit dat je die open, eerlijk en respectvol communiceert tijdens of vlak na de sessie. Er is altijd ruimte en
gelegenheid voor.

PERSOONSGEGEVENS
De gegevens die uit deze overeenkomst worden verkregen worden niet doorgegeven aan derden en zullen
door mij uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten. Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dien je dit
hier aan te geven.

Bij ondertekening van dit formulier ga je akkoord met al onze voorwaarden
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Indien de sessies via het bedrijf betaald worden (let op: alle tarieven zijn exclusief BTW)
Naam bedrijf

BTW nr

Adres
Postcode

Plaats

GSM nummer
Email adres

Ben je duidelijk vantevoren geïnformeerd en ga je akkoord met deze voorwaarden en tarieven

Ja /

Nee

Datum en handtekening
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