
 

 
 

Coachcontract De OnrustWeg     

 

Gegevens cliënt        

Voorletters en achternaam:  … 

Roepnaam:   … 

Geboortedatum:  … 

Adres:    … 

Postcode en woonplaats: … 

Telefoon:   … 

E-mail:    … 

 

Gegevens coach 

Naam:    Gerrita Otten-Onrust 

Bedrijf:    De OnrustWeg 

Adres:    Geertgen tot Sint Janslaan 7 

Woonplaats:   3723 CJ Bilthoven 

Telefoon:   (06)  – 4216 9401 

Email:    gerrita@deonrustweg.nl 

 

Inhoud en werkrelatie 

Cliënt en coach spreken af dat zij een coachtraject met elkaar aan gaan. Doel van het coachtraject is 

het beantwoorden van de coachvraag van cliënt. In het coachproces zijn cliënt en coach 

gelijkwaardige partners die elk hun bijdragen aan het traject leveren.  

Bijdragen coach: 

o deskundige begeleiding en ondersteuning; 

o vertrouwelijke behandeling van alle informatie van cliënt; 

o coaching volgens de ethische gedragscode van StiR. 

Bijdragen cliënt: 

o een actieve en open houding; 

o verantwoordelijkheid voor het eigen proces. 

 

Evaluaties 

Tenminste éénmaal tijdens het coachtraject vullen cliënt en coach een tussen-evaluatieformulier in 

en bespreken dit met elkaar. Een tussenevaluatie kan leiden tot bijsturen van het coachtraject. Na 

afloop van het traject vullen cliënt en coach een eindevaluatieformulier in en bespreken dit.  

 

Afspraken traject 

o Het eerste gesprek vindt plaats op [datum] om [tijd] op de locatie [adres]. 

o Een coachgesprek duurt anderhalf uur. 

o Een coachtraject bestaat uit gemiddeld zes sessies. De werkelijke lengte van het traject wordt in 

gezamenlijk overleg vastgesteld. 

 

Annulering 

Eventuele annulering van een coachgesprek moet uiterlijk 24 uur van tevoren plaatsvinden. Bij 

afzegging binnen 24 uur voor het geplande gesprek is de volledige vergoeding verschuldigd. 



 

 
 

Betaling 

o Voor de eerste zes trajectsessies en voor losse terugkomsessies bedraagt het honorarium  

€ 142,50 per sessie van anderhalf uur, vanaf de zevende sessie € 125,00 per sessie  en voor een 

Snelwegsessie van drie uur € 285,00. Genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

o Het honorarium is exclusief eventuele overige (on)kosten, zoals reiskosten à € 0,23 inclusief btw 

per kilometer en externe kosten. Alle overige kosten komen voor rekening van cliënt, tenzij 

hierover andere afspraken worden gemaakt.  

o Cliënt ontvangt aan het einde van de maand een factuur per e-mail. De betaaltermijn is  

14 dagen na factuurdatum. 

o Als de werkgever van cliënt of een andere derde het coachtraject betaalt, moet een 

vertegenwoordiger van deze partij dit contract mee ondertekenen.  

 

Overige bepalingen 

o Op alle coachtrajecten, losse coachsessies en andere diensten zijn de StiR-gedragscode en de 

algemene voorwaarden van De OnrustWeg van toepassing. Zie hiervoor www.deonrustweg.nl. 

o De geldigheidstermijn van dit aanbod is 30 dagen gerekend vanaf de datum van ondertekening 

door De OnrustWeg.   

 

 

Ondertekening 

 

1. Cliënt          2. De OnrustWeg 

Datum:    _____________________________      Datum:   __________________________________ 

 

Handtekening:          Handtekening: 

 

 

 

_____________________________________         _________________________________________ 

 

 

3. Betalende (derde) partij 

 

Bedrijf/organisatie:   … 

Naam:     … 

Telefoon:    … 

Email:     … 

 

Datum:   ______________________________ 

 

Handtekening: 

 

 

 

_____________________________________ 

http://www.deonrustweg.nl/

