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Algemene voorwaarden Virtus Praktijk 
 
 
 

 

• Voor het kennismakingsgesprek wordt het uurtarief (75,-) in rekening gebracht 
als er geen vervolgtraject afgenomen wordt. Dit bedrag dient contant 
afgerekend te worden na afloop van het gesprek.  

 

• Indien een vervolgafspraak gemaakt wordt is het kennismakingsgesprek 
kosteloos, verrekening gebeurt met de eerstvolgende factuur. 

 

• Sessies duren 1 uur en kosten € 75,- per keer. Voor echtparen die samen 
komen is het bedrag per sessie € 95,-. Het bedrag dient na ontvangst van de 
factuur binnen 14 dagen betaald te worden. 

 

• Klant en coach kunnen beiden op ieder moment, zonder opgaaf van reden, 
besluiten het traject te beëindigen. Het streven is echter om hierover 
overeenstemming te bereiken en eerlijk en duidelijk te zijn over de reden van 
beeindiging. 

 

• Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij 
vergeten van de afspraak, wordt het uurtarief in rekening gebracht. 

 

• Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de klant of een 
bedrijf in gebreke blijft behoudt Virtus Praktijk zich het recht voor een 
incassobureau in te schakelen. 

 

• De klant blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. 
Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd 
zelf beoordeeld te worden door de cliënt. 

 

• Virtus Praktijk is aangesloten bij de AbvC. Alles wat tijdens de sessies ter 
sprake komt valt onder de geheimhoudingsplicht waar Virtus Praktijk zich aan 
verbindt. 
 

• De counselor is als registerlid aangesloten bij de Algemene 
Beroepsvereniging voor Counseling onder lidnummer 116845 
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• De counsellor dient te handelen in overeenstemming met hetgeen is vermeld 
in de gedragscode van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”. 

 

• De counsellor dient te handelen in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

• De counsellor zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

 

• De counsellor acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting. 
 

• De counsellor dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van 
zijn beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als 
vertrouwelijk te beschouwen.  

 

• De cliënt heeft op zijn verzoek inzage in zijn dossier, voor zover het informatie 
betreft aangaande de cliënt zelf. 

 

• De “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling” kent een 
Klachtenreglement. De counsellor acht zich gebonden aan dit reglement. 

 

• Bij geschil overleggen de partijen. Wanneer zij niet tot overeenstemming 
komen kan de cliënt de klachtenfunctionaris van de Algemene 
Beroepsvereniging voor Counselling” inschakelen. 

 

• De counsellor is aangesloten bij de Stchting Complementaire en Alternatieve 
Gezondheidszorg (SCAG). 
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