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KIDZ ♥  METHODE 
 

 

 

 

 De cliënt verplicht zich de Natuurlijk lekker in je wel COACHING overeenkomst te 

onderteken en middels het intakeformulier relevante informatie aan de 

NATUURLIJK! lekker in je vel Coach te verstrekken. De cliënt heeft het recht tot 

inzage in het eigen dossier. 

 De cliënt kan tot minimaal 48 uur van te voren de afspraak verplaatsen, anders worden  

de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, c.q wordt de afspraak gezien  

als te hebben plaatsgevonden. 

 

 De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach verplicht zich, de cliënt in alle fasen van de KIDZ ♥ METHODE, tij-

dens de sessies informatie betreffende de nemen stappen te verstrekken. 

 

 De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het 

dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier 

ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt 

naar de visiteur. 

 

 De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach biedt de 3 sessie in het kader van de KIDZ ♥ METHODE aan voor 

895,= euro. Deze dienen bij het boeken van de eerste sessie via de website volledig eenmalig te worden voldaan. 

Dit bedrag is inclusief : ♥ drie sessies ♥ voortgangsoverzichten ♥ maatwerk stappenplan per sessie 

♥ kindpersoonlijke coaching voor de tussenliggende periodes ♥ eventueel benodigde voedingssupplementen.  

 

 De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach mag zonder toestemming van de cliënt  geen bepaalde (be-) handelingen 

verrichten. 

 

 De NATUURLIJK! lekker in je vel Coach is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

 

 Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 

 

 Indien de cliënt tegen het advies in van de NATUURLIJK! lekker in je vel Coach de Overeenkomst beëindigt, zal 

de cliënt op verzoek van de NATUURLIJK! lekker in je vel Coach een verklaring ondertekenen waarin hij te ken-

nen geeft dat hij tegen het advies van de NATUURLIJK! lekker in je vel Coach in, voor eigen rekening en risico, de 

coaching voortijdig heeft beëindigd. Er worden geen kosten gerestitueerd. 
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