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Algemeen 
Leercoach Bollenstreek is onderdeel van eenmanszaak Spel en Co., opgericht door 
Krista van Hoekelen. Gevestigd in Hillegom en ingeschreven onder nummer 
69548978 bij de Kamer van Koophandel. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en 
overeenkomst tussen Leercoach en ouders/verzorgers van de cliënt. De algemene 
voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de 
meest recente versie op de website.  
Lid van SKJ onder nummer 140001067 
 
Cliënt en verloop coaching 
Cliënt geeft alle informatie die nodig is om tot de juiste coaching te komen.  
De intake is tevens een kennismaking met ouder en kind. Hierin bespreek ik wat de 
hulpvraag is. Ik werk samen met school, ouder en kind. Waarbij ik school en ouder 
informeer. Hiernaast zet ik de ouder(s) aan het werk, want alleen dan kan de 
coaching slagen.  
Voor kinderen is het het belangrijkste dat zij zich veilig bij mij voelen. Wanneer zij 
zich veilig voelen, kan ik doorgaan met coaching.  
Na 4 a 5 keer zal een kort evaluatie moment worden ingepland. Dit kan eventueel 
ook telefonisch. Meestal is er dan al een kleine verandering zichtbaar.  
 
Over de duur van de coaching heb ik steeds contact met de ouder(s). Ook heeft het 
kind hierin het grootste woord. Wanneer deze niet meer wil, zal de coaching worden 
stopgezet.  
 
AVG en privacy 

o Ik verzamel niet meer gegevens dan nodig.  
o Om te kunnen coachen, heb ik persoonsgegevens nodig. Deze betreffen 

naam, achternaam van degene die ik ga coachen (de gecoachte) en de 
contactpersoon of -personen. Hiernaast gebruik ik een telefoonnummer en 
e-mail adres ter correspondentie.  

o Alle gegevens en verslagen, sla ik op in mijn beveiligde computer. De map is 
ook beveiligd.  

o Op het factuur plaats ik de naam en adres van de contactpersoon. In de 
verslaglegging maak ik gebruik van de naam van de gecoachte. Deze 
gegevens gebruik ik uitsluitend om te communiceren over het 
coachingsproces. Wanneer het coachingsproces is afgerond en de laatste 
betaling is voldaan, sla ik deze gegevens op in een map op mijn computer. 
De verslagen blijven wel bestaan, samen met de initialen. Dit gebruik ik voor 
intervisie doeleinden en zelfreflectie. De gegevens zullen nooit met derden 
worden gedeeld.  
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Inspanningsverplichting 
Leercoach Bollenstreek heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat 
Leercoach Bollenstreek zich volledig in zal spannen zo goed mogelijk te begeleiden 
en/of te coachen. De begeleiding en/of coaching wordt zo goed mogelijk 
afgestemd op de hulpvraag en op de cliënt. Resultaat is echter niet gegarandeerd. 
Wanneer duidelijk is dat de hulpvraag niet kan worden behandeld door Leercoach 
Bollenstreek , wordt samen met u gezocht naar een andere behandelaar.  
 
Doelen 
Op het moment dat doelen niet bereikt worden zal er een gesprek volgen over het 
vervolgtraject. Ligt de vraag buiten de expertise van Leercoach Bollenstreek, dan zal 
ik samen met u kijken waar wel de oplossing ligt.  
 
Afspraken 
Afspraken vinden plaats in de praktijkruimte, bij de locatie aan de 2e Loosterweg 70 
Hillegom of zoals afgesproken. Mocht het wenselijk zijn dat de begeleiding op een 
andere locatie dan de praktijkruimte plaatsvindt, worden reiskosten aan u 
doorberekend. De kosten staan vermeld op de website.  
 
Verhindering 
Afzeggingen dienen voor 8.30 uur op de dag van de afspraak te worden 
doorgegeven. Bij te laat komen of niet tijdig afmelden wordt het uurtarief in 
rekening gebracht.  
Ontvangen afmeldingen worden via e-mail of telefoon (app) bevestigd. In geval van 
verhindering of ziekte van Leercoach Bollenstreek zal de afspraak in onderling 
overleg worden ingehaald. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, maximaal 
24 uur van tevoren.  
De gene die de betalingen voor zijn rekening neemt, kan alleen afmelden.   
 
Vervanging of beëindiging van de samenwerking 
Leercoach Bollenstreek zorgt niet voor vervanging bij ziekte of afwezigheid van de 
coach. Bij langdurige afwezigheid wordt samen met u gezocht naar een passende 
oplossing.  
 
Tarieven 
Leercoach Bollenstreek is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform 
te veranderen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken voor het einde 
van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan ouder(s) / verzorger(s) 
medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar. De geldende 
tarieven kunt u vinden onder het kopje Coaching en dan ‘tarieven’ op de website.  
Wanneer het financieel niet lukt om de rekening (in een keer) te voldoen, kunt u dit 
vooraf bespreken.  
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Betalingsverplichting 
o Leercoach Bollenstreek factureert per e-mail, eens per maand en hanteert 

een betalingstermijn van 2 weken.  
o Betaling kan direct per pin of u kunt het per bank overmaken. Wanneer u per 

pin betaalt, krijgt u een bewijs van betalen via de mail. Hierna kan 
desgewenst de factuur worden nagestuurd.  

 
Mocht u zich niet aan de betalingsafspraken houden, dan behoudt Leercoach 
Bollenstreek / Spel en Co. het recht om: 

o U vooraf te laten betalen. 
o De begeleiding uit te stellen, totdat er betaald is. 
o Na twee herinneringen een incassobureau in te schakelen. De kosten die 

hiervoor gemaakt worden zullen door Leercoach Bollenstreek aan u 
doorberekend worden. Ik ga er niet van uit dat het zover zal komen.  

o De overeenkomst te annuleren op het moment dat rekeningen, na het 
versturen van twee herinneringen, niet worden voldaan.  

 
Aansprakelijkheid 

o Bij Leercoach Bollenstreek bent u als ouders/verzorgers de 
opdrachtgever/werkgever voor het begeleidingstraject. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt voor uw kind. U kunt Leercoach 
Bollenstreek niet verantwoordelijk stellen voor de gevolgen hiervan. 

o Leercoach Bollenstreek heeft meldplicht. Dit houdt in dat Leercoach 
Bollenstreek melding moet maken bij de daarvoor bestemde organisaties en 
instanties wanneer het welzijn van het kind in het gedrang is. Leercoach 
Bollenstreek volgt de regelgeving omtrent het beschermen van de 
persoonsgegevens.  

o Mocht u ontevreden zijn over mijn aanpak, dan vraag ik u vriendelijk dit met 
mij te bespreken. Ik leer graag en sta open voor feedback.  

 
Begeleiding kinderen t/m 17 jaar 
Bij begeleiding van kinderen onder de 18 jaar moeten beide gezaghebbende 
ouders akkoord gaan met de begeleiding van het kind. Bij gescheiden ouders is de 
ouder die de begeleiding aanvraagt verantwoordelijk voor de communicatie met de 
andere gezaghebbende ouder.  
 
Wijziging voorwaarden 
Leercoach Bollenstreek behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder 
voorafgaande aankondiging, te wijzigen.  
 
Acceptatie 
Door een behandeltraject aan te gaan met Leercoach Bollenstreek gaat u akkoord 
met alles wat gesteld is in deze algemene voorwaarden.  
Hillegom, september 2018 
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Cliënt gegevens 

Naam + achternaam kind  

Geboortedatum   

 

Straat + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Telefoon nummer   

Telefoon nummer whatsapp  

E-mailadres  

Hoe is de woonsituatie? ! Volledig gezin 
! Eenoudergezin 
! Adoptiegezin 
! Bij familie 
! Pleeggezin 
! Zelfstandig 
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Opdrachtgever 

In van geval van gescheiden ouders, ook graag de gegevens van de ex-partner vermelden 

Naam, adres, telefoon en e-mailadres 
van de ouder(s)/verzorgers 

 

 

 

 

 

Cliënt schoolgegevens 

Schoolnaam, type onderwijs & 
klas/niveau 

 

Naam en e-mailadres mentor 
 

Naam en e-mail eventuele andere 
begeleiders die cliënt nu begeleiden 
op school 

 

Is er sprake van een stoornis, ziekte of 
allergie die voor de coach belangrijk is 
om te weten? 

 

Zijn er nog andere bijzonderheden die 
de moeite zijn om te vermelden? 

 

Is cliënt onder behandeling van een 
psycholoog of psychiater? Zo ja, bij 
wie? 
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Door ondertekening van dit document gaat u tevens akkoord met de algemene 
voorwaarden van Leercoach Bollenstreek.  

 

! Ja Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG) 

! Ja, ik geef toestemming om inhoudelijke informatie via email te wisselen 
! Ja, ik geef toestemming om facturen via email te wisselen 
! Ja, ik geef toestemming dat LCB met andere zorgverleners overlegt, zoals 

Kunstzinnige Therapie Hillegom, (ib-er van de) school, JGT of andere betrokken 
zorgverlener. 

o Vraag mij dit nogmaals, wanneer de situatie zich voordoet. 
! Ja, ik geef toestemming aan LCB dat ik per e-mail nieuwsbrieven krijg toegestuurd 

over nieuws en activiteiten. 
! Ja, ik geef toestemming dat LCB mij benadert via Whatsapp.  

 

 

Ik heb alles hierboven gelezen en begrijp de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

Mijn naam is: 

Handtekening    Plaats en datum  

 

 

Bij coaching van een kind, heb ik van beide ouders/verzorgers een handtekening nodig.  

Ik heb alles hierboven gelezen en begrijp de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

Mijn naam is: 

Handtekening    Plaats en datum  

 

 

 
 
 
 
 


