
TARIEVEN 

 
Coaching:
Oriënterend gesprek (telefonisch) kosteloos tot 20 minuten
Intakegesprek (1 uur) € 65,-
Coaching per sessie (1 uur) € 65,-
Extra tijd/verlenging
Voortgangsgesprek (30 minuten)

€ 65,- per uur - pro rata
€ 32,50

Evaluatiegesprek (1 uur) € 65,-
Gesprek op locatie € 70,- per uur excl.. reiskosten

 

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW en het gebruik van materialen. U ontvangt 

aan het einde van de maand  een factuur, tenzij anders overeengekomen. 

Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen in verband 

met de gereserveerde tijd. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd zullen in rekening worden 

gebracht. Klik hier voor de algemene voorwaarden. 

 

TARIEVEN

Coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 

1. Algemeen 
Babette & Co is opgericht voor kinderen, jongeren en hun ouders door Babette de Wit, 
gevestigd aan de Berg en Dalseweg 335, te Nijmegen. De praktijk is  is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 54919371. De betalingsvoorwaarde kunt u vinden op de 
website: www.babettenco.nl 

2. Van toepassing zijn de 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en 

overeenkomsten van en met Babette & Co  en daarmee ook alle verband houdende 

handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek 

wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. 

3. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 
18 jaar 
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders 

akkoord moeten gaan met de begeleiding. 

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere 

gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming 

voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren 

maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Babette & Co kan hier 

niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

4. Privacy 
Babette & Co is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader 

van de coachings-sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met 

derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de 

http://www.babettenco.nl/wp-content/uploads/2018/03/algemene-voorwaarden-Babetteco-NIEUW2.pdf

