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Algemene voorwaarden 

• Vlinderpracht Coaching biedt kindercoaching, ouderbegeleiding en/of logopedische 

coaching. Het coachingstraject is veelal een kortdurend begeleidingstraject (meestal 

tussen de 5-10 sessies) en kan bestaan uit directe en/of indirecte begeleiding. Een sessie 

heeft een tijdsduur van circa 60 minuten. Per coachingssessie wordt een tarief van € 62,50 

in rekening gebracht, achteraf gefactureerd (per maand).  

• Tevens biedt Vlinderpracht Coaching (groeps)trainingen voor kinderen en/of ouders. 

De trainingen worden na de eerste bijeenkomst gefactureerd voor een tarief van € 97,50.  

• Afmelding voor een gemaakte afspraak graag minimaal 24 uur van tevoren doorgeven. Bij 

te laat afmelden voor een individuele coachingssessie kan deze sessie in rekening worden 

gebracht. Bij  de groepstrainingen is bij afmelding van een sessie door cliënt geen 

(gedeeltelijke) restitutie mogelijk. 

• (Telefonisch) overleg met andere betrokkenen (b.v. huisarts, specialist, leerkracht) wordt 

uitsluitend gedaan na schriftelijke goedkeuring van cliënt en/of ouders.  Voor een 

telefonisch overleg/evaluatie met cliënt, ouders of andere betrokkenen wordt 15 euro per 

30 minuten gerekend. 

• Na afloop van het behandeltraject kan er, indien gewenst, een eindverslag gemaakt 

worden. Dit  eindverslag zal alleen aan cliënt of ouders worden verstrekt. U dient zelf zorg 

te dragen voor het desgewenst doorsturen van dit verslag naar betrokkenen. 

• De inhoudelijke informatie uit de sessies wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. 

Bij de kindercoaching / kindertraining zal samen met coach en uw kind belangrijke 

informatie  besproken/gedeeld worden met ouders/verzorgers. 

• Bij de kindercoaching is actieve betrokkenheid van de ouders belangrijk in het 

begeleidingstraject van uw kind. Tussentijds zullen ouders geïnformeerd worden over de 

voortgang van de begeleiding (in overleg met uw kind). Desgewenst zullen er tussentijds 

evaluatiegesprekken en eventueel oudergesprekken plaatsvinden. 

• Mochten er signalen zijn die de veiligheid van uw kind in gevaar kunnen brengen, dan zal  

ik handelen conform de ‘wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. 

• Indien één ouder/verzorger de behandelovereenkomst voor 

kindercoaching/ouderbegeleiding/ kindergroepstraining ondertekent, geeft deze (ook 

wanneer ouders gescheiden zijn) daarmee namens beide ouders toestemming voor het 

behandeltraject. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om elkaar hierover te 

informeren en indien nodig tot overeenstemming te komen.  

• Vlinderpracht Coaching heeft een Privacyregelement waarin nader staat beschreven hoe 

met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het privacyreglement is gepubliceerd op de 

website https://vlinderpracht.nl/meer-info/algemene-voorwaarden-vlinderpracht/ 
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