
Algemene voorwaarden, privacy en klachtenregeling      

     

Welkom bij Vanesca Verloskundig Coach. Mijn doel is je zo goed mogelijk te begeleiden. Met deze 

algemene voorwaarden hoop ik dat dit zonder problemen verloopt en weet je waar je aan toe bent. 

Dit verbetert onze samenwerking.      

     

Aanmelding en afspraken.     

Voor je eerste afspraak is het raadzaam om je verzekering te raadplegen of de sessies (deels) worden 

vergoed. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor.     

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie NOBCO.      

Een afspraak duurt een uur tot anderhalf uur. Ik breng een uur in rekening.     

Afspraken die je niet kunt nakomen dien je uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Verzetten is 

altijd mogelijk. Voor een niet tijdig afgezegde afspraak breng ik een uur in rekening.      

     

Privacy regelement.      

Om de begeleiding zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en 

administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op Persoonsgegevens en de 

AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard 

van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. 

Tevens wordt er in de wet beschreven dat je gegevens 20 jaar bewaard dienen te worden.    

Ik alleen heb toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Een verwijzer krijgt alleen informatie na 

toestemming van jou.    

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan je naaste familie. Gegevens worden pas 

vrijgegeven nadat jij er toestemming voor hebt gegeven. Het kan voorkomen dat ik het fijn vind om 

te overleggen met je huisarts en/of verloskundige, ik zal dit dus alleen doen na toestemming van jou.      

     

Tarief.   

Een consult kost 82,50 per uur.  Soms duurt een consult 90 minuten, de prijs blijft gelijk aan een uur. 

Word ik ingehuurd door een bedrijf of instantie dan kost een consult 132,- per uur. Bij afname van 

een traject kan er een trajectskorting worden toegekend.   

Indien er een prijsverhoging aan komt, dan zal deze ruim van te voren vermeld worden op de 

website.   

   

   

   



   

Klachtenregeling.     

 Indien je een klacht hebt, neem dan contact op met mij. Dit kan via de website en via mijn 

emailadres info@coachingvanesca.nl. Graag ga ik dan persoonlijk een gesprek met je aan waarin we 

samen naar een oplossing zoeken. Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing komt kun je op 

de website van NOBCO een klachtenformulier invullen.     

     

Vanesca Baij van Vanesca Verloskundig Coach     


