
Algemene Voorwaarden Academie 707 

- Bij Academie 707 vindt voorafgaand aan de coaching een intake gesprek plaats. Het 1e gesprek 

van een serie coach gesprekken is dus altijd een intake gesprek.  

 

- Academie 707/ de coach  heeft een beroepsgeheim en zal geheimhouding betrachten met 

betrekking tot door de coachee verstrekte gegevens (met uitzondering van de gegevens 

waaromtrent de coachee heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen informeren van 

de werkgever/opdrachtgever). 

 

-  De coachee en/of opdrachtgever ondertekenen samen met Academie 707/ de coach een 

coaching overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. Met coaching wordt begonnen zodra de 

overeenkomst door alle partijen is ondertekend. 

 

- Een coachtraject of training dient voorafgaand aan de training/coachsessie via een tikkie, digitale 

overschrijving per bank of contant voldaan te worden. Het is mogelijk om per (coach)sessie af te 

rekenen in overleg met Academie 707. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.   

 

- Het is tot 4 weken voor de afgesproken datum mogelijk om een training kosteloos te annuleren 

of om de datum te verzetten. Bij tot 2 weken van tevoren annuleren of verzetten wordt de helft 

van de training in rekening gebracht. Wanneer er  later geannuleerd of verzet wordt  dient het 

tarief van de hele training aan Academie 707 betaald te worden. 

 

- Een coach gesprek kan tot minimaal 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of 

verzet. Daarna worden de kosten van een sessie in rekening gebracht. 

 

- Academie 707/ de coach coacht geen cliënten die onder invloed staan van geest beïnvloedende 

middelen(drugs) of alcoholische dranken. Met uitzondering van die middelen die door een arts of 

specialist zijn voorgeschreven.  

 

- Na afloop van iedere sessie wordt de coachee in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe 

hij/zij zich voelt. De coach adviseert de coachee over manieren om de praktijk op 

verantwoordelijke wijze te verlaten. De coach aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de 

coachee onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching 

belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden. De coachee blijft 

altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. 

 

- Academie 707 /de coach handelt conform de ethische gedragscode van beroepsvereniging voor 

coaches de NOBCO. Deze ethische gedragsregels vind je  hier. 

 

- Academie 707 / de coach mag zonder toestemming van de coachee geen bepaalde handelingen 

verrichten. 

 

- Academie 707/ de coach behoudt zich het recht voor om de coachee te weigeren en zal indien 

dit het geval is, de reden opgeven. 

http://www.coachenalsprofessie.nl/extra_materiaal/ethische_gedragscode_nobcoemcc


 

- Beëindiging van het traject kan altijd met wederzijdse goedvinding gebeuren.  

 

- De coach kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, 

indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De 

coach zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen totdat de coachee een 

andere coach heeft gevonden. 

 

- De wettelijke AVG is van toepassing en de privacyverklaring staat op onze website. 

 

-  Door het aangaan van deze overeenkomst wordt aan Academie 707 toestemming verleend voor 

automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze 

persoonsgegevens zal Academie 707 uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.  
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