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Algemeen: 

Kinderprak+jk Evenwich+g geves+gd te Wijchen, is opgericht door Elisabeth Mar+na ( Els) Smilde en 
ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 09201528. Kinderprak+jk Evenwicht biedt 
begeleiding en coaching van ouders en jeugdigen in opgroei en opvoedvragen, daarnaast biedt de 
Kinderprak+jk Evenwich+g kinderoefentherapie voor kinderen met een hulpvraag in hun motorische 
ontwikkeling, en geeI Kinderprak+jk Evenwich+g begeleiding aan jongeren met vragen over gezonde 
voeding en/of overgewicht. 

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle schriIelijke ( ook per email) en mondelingen 
overeenkomsten en offertes van of met Kinderprak+jk Evenwich+g en alle daarmee verband 
houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek 
met ouder(s) zal hiernaar verwezen worden. 

Toestemming begeleiding 

Kinderen tot en met 15 jaar geldt, indien van toepassing, dat beide gezaghebbende ouders/weOelijke 
vertegenwoordiger(s) akkoord moet gaan met de begeleiding van hun kind. Hiervoor zal de coaching 
overeenkomst door de gezaghebbende ouder(s)/weOelijke vertegenwoordiger(s) getekend worden. 
De opdracht gevende gezaghebbende ouder/weOelijke vertegenwoordiger draagt ervoor zorg dat de 
andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar 
toestemming voor geeI. De opdracht gevende ouder gaat ermee akkoord dat, indien de andere 
ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequen+es 
daarvan op zich neemt. Kinderprak+jk Evenwich+g kan hier niet verantwoordelijk voor worden 
gehouden. 

Coaching overeenkomst 

Kinderprak+jk Evenwich+g zal de coaching overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in 
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Kinderprak+jk Evenwich+g heeI 
een inspanningsverplich+ng ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplich+ng. 

De coaching overeenkomst bestaat uit het opstellen van de hulpvraag en een begeleidingsrich+ng, 
een vermoedelijk aantal sessies en eventuele andere afspraken. Hierin worden ook de kosten 
benoemd. 

Uitvoering van de overeenkomst; de coaching sessies 

Kinderprak+jk Evenwich+g werkt in het belang van het kind. De Kinderprak+jk Evenwich+g zal haar 
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgdragen voor 
zorgvuldigheid en privacy van de client. Het kind is de client. 

Het coach traject start met een intake gesprek met de weOelijk vertegenwoordiger(s) en in overleg 
met hen kan bepaald worden of het kind hierbij aanwezig is.  

Daarna vinden de kind-of oudersessies plaats deze duren 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. 

Op verzoek van ouders, als het de sessies ten goede komt, kan een externe observa+e of extra 
verslaglegging worden gedaan.  In overleg wordt de benodigde +jd ingeschat, geregistreerd en 



gefactureerd aan de weOelijk vertegenwoordiger(s), op basis van het tarief wat genoemd staat op de 
site van Kinderprak+jk Evenwich+g.  

Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en de kindercoach. 

Vertrouwelijkheid en privacy 

Kinderprak+jk Evenwich+g is gehouden te handelen conform de weOelijke regelgeving, de rechten en 
plichten van de client en de coach zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Indien 
er in deze algemene voorwaarden sprake is van afwijkingen van de weOelijke regeling, dan gaat de 
weOelijke regeling voor. 

Kinderprak+jk Evenwich+g is verplicht zich te houden aan de meldcode huislijk geweld en 
kindermishandeling. 

Kinderprak+jk Evenwich+g verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt +jdens 
of in het kader van de coaching sessies, tenzij een weOelijke plicht tot bekendmaking geld. 

In de privacyverklaring staat omschreven hoe de persoonsgegevens worden opgesteld en bewaard. 
( zie site Kinderprak+jk Evenwich+g) 

Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt al+jd eerst toestemming gevraagd aan de 
weOelijke vertegenwoordiger(s) en het indien van toepassing aan het kind. 

Betaling en betalingsvoorwaarden 

De actuele tarieven voor kinder-coaching staan vermeld op de website; www.kinderprak+jk-
evenwich+g.nl en zijn opgenomen in de coach overeenkomst of op te vragen bij de prak+jk. 

Alle bedragen zijn inclusief BTW.  

Kort telefonisch contact of contact via Whats app ( Siilo of andere beschermde omgeving), mail zijn 
inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer +jd nodig is wordt er een afspraak gemaakt. 

Na elke sessie zal er een rekening naar de weOelijke vertegenwoordigers worden gestuurd die met 
een betalingstermijn van 14 dagen betaald dient te worden naar de op de factuur staande rekening.  

Wanneer er niet binnen de betalingstermijn is betaald wordt er een betalingsherinnering verstuurd. 
Wordt er hierna nog niet aan de betalingsverplich+ng voldaan, dan is Kinderprak+jk Evenwich+g 
genoodzaakt de vordering aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden 
zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. 

Bij het uitblijven van betaling is Kinderprak+jk Evenwich+g gerech+gd verdere begeleiding op te 
schorten, totdat er aan de betalingsverplich+ng is voldaan.  

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak 

Bij verhindering kan een sessie 24 uur ( vierentwin+g uur) voor aanvang van de afspraak kosteloos 
verzet of geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur ( vierentwin+g uur) worden de kosten 

http://www.kinderpraktijk-evenwichtig.nl
http://www.kinderpraktijk-evenwichtig.nl


voor de afspraak in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur ( vierentwin+g uur) door ziekte 
gelden geen kosten. 

Aansprakelijkheid 

WeOelijk vertegenwoordiger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, 
evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de weOelijk vertegenwoordiger(s) met 
betrekking tot zichzelf en het kind.  

Kinderprak+jk Evenwich+g heeI een verzekering afgesloten voor bedrijfs-en 
beroepsaansprakelijkheid. 

Kinderprak+jk Evenwich+g is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Kinderprak+jk 
Evenwich+g toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplich+ngen uit de 
behandelovereenkomst indien Kinderprak+jk Evenwich+g ter zake in verzuim is. 

Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is 
beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel 
eigen risico. 

Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de 
behandelovereenkomst is gemoeid, doch maximaal berend over de duur van een periode van 6 
maanden. 

Kinderprak+jk Evenwich+g kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, 
indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld. 

Toepassen recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

Mocht er een klacht zijn dan word de weOelijk vertegenwoordiger(s) verzocht schriIelijk contact op 
te nemen met Kinderprak+jk Evenwich+g binnen 14 dagen. Er kan dan gekeken worden naar een 
oplossing voor de situa+e.  

De weOelijk vertegenwoordiger(s) kunnen een beroep doen op de klachtenregeling waarbij de 
Kinderprak+jk Evenwich+g zich heeI aangesloten te weten Klachtenportaal Zorg. De kosten hiervan 
zijn voor eigen rekening van de weOelijk vertegenwoordiger(s). 

Vindplaats en wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden staan op de website; www.kinderprak+jk-evenwich+g.nl.  

Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt bij de totstandkoming van de rechtsbetrekking met 
Kinderprak+jk Evenwich+g. 
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