
Algemene Voorwaarden Kindercoachpraktijk  ‘Baken in Zee’.       

 

Algemeen  

• Kindercoachpraktijk ‘Baken in Zee’ is opgericht door Anne 
Zeeman. Locatie, Johannes Calvijnschool te Vlaardingen. 
Sinds 01-3-2015 ingeschreven bij de kamer van koophandel te ’s 
Gravenhage onder nummer 63170663. 
 

• In mijn Kindercoachpraktijk ‘Baken in Zee’ richt ik mij op het coachen van 
kinderen van 4-12 jaar, daarnaast bied ik ook de training ‘Ik leer leren’ 
aan. 
 

• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge offertes 
en schriftelijke overeenkomsten van Kindercoachpraktijk ‘Baken in Zee’. 
Tijdens het intakegesprek verwijs ik naar de algemene voorwaarden. 

 

Afspraken en verhindering 

 
• Voor het maken van een afspraak kan je het beste bellen op woensdag 

tussen 10.00 en 12.00 uur. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om de 
telefoon op te nemen, maakt dan gebruik van de mail, dan bel ik je binnen 
24 uur terug. 
 

• Omdat ik naast mijn werk als kindercoach, ook werkzaam ben als intern 
begeleider op de Johannes Calvijnschool, zullen de afspraken 
voornamelijk op de donderdag plaats vinden. 
 

• Doorverwijzen naar andere instanties behoort tot de mogelijkheden. 
 

• Als je bij verhindering 24 uur van te voren afzegt, worden er geen kosten 
in rekening gebracht. 
 

Coachafspraken 

• Het intakeformulier is voorafgaand aan het intakegesprek  door jullie als  
ouders ingevuld en gemaild. 
 

• We bespreken samen op welke manier de eerste afspraak zal plaats 
vinden om de hulpvraag te onderzoeken. Het is namelijk ook mogelijk om 
de eerste afspraak te plannen in het bijzijn van je kind. 



 

• Om zo goed mogelijk aan de hulpvraag te kunnen voldoen, is het 
belangrijk dat er een duidelijke en structurele samenwerking is tussen 
jullie, jullie kind en mij persoon als kindercoach. Dit betekent dat u de 
laatste 10 minuten aanwezig bent tijdens de coaching. Aan het eind van 
iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is. 
 

Vertrouwelijk 

• De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Kindercoachpraktijk ‘Baken in 
zee’ is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is in het 
kader van de coaching. Er is geen overleg met derden. 

 

Aansprakelijkheid 

• De coaching van Baken in zee is oplossingsgericht, maar garandeert niet 
altijd resultaat en is daarom ook niet aansprakelijk. 
  

Tarieven 

 

• Na iedere afspraak ontvang je een factuur. Je wordt verzocht deze binnen 
14 dagen, na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Baken 
in zee. 

 

 

 

 

 

 

 


