
  

 Ik ben volledig ingelicht over de diverse mogelijkheden die Françoise Vaessen mij in mijn begeleidings-

proces kan bieden. Deze worden in elk stadium van het traject afgestemd op mijn doelstelling(en). 

 Ik heb de vragen die mij zijn gesteld tijdens het intakegesprek naar waarheid beantwoord en heb alle 

relevante informatie met betrekking tot mijn (mentale) gezondheid gegeven.  

 Mijn eigen (eventuele) vragen over het voorgenomen traject zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 Ik ben me ervan bewust dat het resultaat van de begeleiding onder meer afhankelijk is van mijn eigen 

inzet. Ik realiseer me dat er geen sprake is van resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting 

aan de zijde van Françoise. 

 Ik ben volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen. De sessies duren een uur tenzij 

anders afgesproken. Hoewel Françoise de tijd in de gaten houdt kan het voorkomen dat een sessie 

uitloopt; in dat geval wordt er per kwartier extra gefactureerd. Incidentele telefonische/whatsapp/mail-

vragen buiten de sessies om worden als nazorg gezien tenzij frequent en/of langer dan 15 min., dan 

wordt de tijd gefactureerd bij de eerstvolgende factuur. 

 Annuleren van een coachafspraak is kosteloos indien je minstens 24 uur van te voren de afspraak 

afzegt. Indien 12 uur voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd wordt 50% van de kosten 

doorberekend. Binnen 12 uur en bij niet verschijnen op de afspraak wordt 100% in rekening gebracht. 

 Uit respect voor mezelf en Françoise doe ik er alles aan om op tijd op mijn afspraak te komen. Ik 

accepteer dat de kosten voor mij zijn bij frequent te laat komen.  

 Ik ben ervan op de hoogte dat Françoise geen diagnoses stelt. Ik neem bij medische klachten altijd 

contact op met een huisarts of medische specialist. 

 Ik ben op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt; dat wat in de praktijk 

wordt besproken wordt niet gedeeld met derden. Dit vertrouwen is wederzijds. Ik ga akkoord met het 

volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving voor educatieve doeleinden (inter- en 

supervisie) van Françoise binnen de beroepsgroep.  

Persoonlijke informatie die ik buiten de gesprekstijd wil delen doe ik via email of telefoon. Zaken die door 

mij gedeeld worden via andere media zoals WhatsApp kunnen niet gegarandeerd vertrouwelijk worden 

gehouden en kunnen niet in mijn persoonlijk dossier opgenomen worden. 

 Het delen van mijn persoonlijke informatie met derden (huisarts, specialist of andere therapeut) 

gebeurt alleen met vooraf gegeven toestemming. Ik heb recht op (digitale) inzage in mijn dossier. 

 Mocht ik om welke reden dan ook niet tevreden zijn, dan zal ik dit eerst samen met Françoise 

bespreken. Indien wij hier niet samen uitkomen dan kan het traject direct beëindigd worden. Ik ben 

tevens bekend met de mogelijkheid om via de beroepsvereniging VIV een klacht in te dienen.  

 Ik heb een weloverwogen besluit genomen om het traject samen met Françoise te starten. 

 

Datum  . ……………………………………………………….. 
 

Handtekening cliënt:    Handtekening Françoise: 

 

Françoise Vaessen 

De Rungraaf 64 

5611 KG  Eindhoven 

T  06 2900 2022 

E  francoise@onesense.nl 

 

KvK  62288709 

Bank NL49TRIO 0390134708 

BTW  NL85.47.47.916 B01 

 

Registratie VIV - 1907855 

AGB - Françoise - 90100241 

AGB - One Sense - 90059847  

 

   

Verklaring en informatie over begeleidingstraject 
 

Ondergetekende ……………………………………………………….. 

Adres ……….………………………………………………. 
 

PC/Woonplaats ……….………………………………………………. 

 

Geboortedatum ……….………………………………………………. 
  

Email ……………………………………………………….. 

 

Telefoonnr. ……….………………………………………………. 

 

 Met ondertekening van deze verklaring bevestig ik dat  

onderstaande zaken voor mij duidelijk en akkoord zijn: 
 


