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Het tarief voor een individueel coachgesprek bedraagt € 150 incl. BTW (€ 123,97 excl.
BTW) per gesprek van 1,5 uur. Dit bedrag is inclusief voorbereidingskosten, nazorg,
koffie/thee/water en locatiekosten.
Voor coachgesprekken in de avond (na 18:00 uur) en op zaterdag geldt een toeslag van
10%.
Coaching tijdens kantooruren (ma t/m vr van 9:00 – 18:00 uur) vindt plaats op het Kolland
19 te Vleuten, tenzij anders wordt afgesproken. Coaching in de avond (ma t/m vr na
18.00 uur) en op zaterdag vindt plaats op de Wetering 2 te Vleuten, tenzij anders wordt
afgesproken.
Indien de coachgesprekken op een andere locatie plaatsvinden en hier kosten aan
verbonden zijn voor reizen en parkeren, worden deze kosten doorberekend. Reiskosten
worden gefactureerd tegen een tarief van € 0,35 p/km excl. BTW met als startpunt Kolland
19 in Vleuten.
Een coachgesprek kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd/verzet. Daarna
wordt de coaching in rekening gebracht.
Als we tussentijds gezamenlijk vaststellen dat de coachdoelen eerder zijn bereikt, dan
worden alleen de coachgesprekken die hebben plaatsgevonden in rekening gebracht.
Restitutie van te veel betaalde bedragen vindt binnen 1 maand plaats.
Facturatie geschiedt eenmalig in de maand dat het 1e coachgesprek plaatsvindt. Betaling
binnen 14 dagen na factuurdatum.
Het is op verzoek mogelijk om per maand te betalen. Hiervoor geldt een toeslag van 5%.
Facturen worden per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Voor een factuur
per post worden extra kosten van € 3,75 per factuur in rekening gebracht.
Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, ben je zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, ben je over het openstaande
bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de
wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de
wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de
berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand
gerekend.
Indien de betalingsverplichting niet nagekomen is na 30 dagen van de factuurdatum ben ik
gerechtigd om verdere afhandelingen via het rechtssysteem af te dwingen. Alle kosten die
hieraan verbonden zijn, met een minimum van € 65 en vermeerderd met de wettelijke
rente, zijn voor jouw rekening.
Opgave van persoonlijke informatie geschiedt vrijwillig. Persoonsgebonden informatie
wordt door Sharon Scheeper Loopbaancoaching gebruikt met inachtneming van de
toepasselijke wettelijke voorschriften, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
Hoe Sharon Scheeper Loopbaancoaching omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in
de privacyverklaring die te vinden is op de website www.sharonscheeper.nl. Door het
tekenen van de offerte geef je aan dat je op de hoogte bent van deze privacyverklaring en
hiermee akkoord gaat.
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