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Contract gezinscoaching bij Soul Insight 

Naam……………………………………………………………………………………………. 

Straatnaam en huisnummer……………………………………………………………………... 

Postcode en plaats……………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer………………………………………………………………………………... 

E-mailadres……………………………………………………………………………………... 

 

Duur van het traject: 

o 1 maanden 

 

o 2 maanden 

 

Ingangsdatum…………………………………………………………………………………… 

 

Het coachingstraject 

Dit traject is gericht op het inventariseren van de problematiek binnen het gezin om 

vervolgens de ouders te versterken in de eigen regie en zelfredzaamheid. Hierbij wordt een 

systemische aanpak gehanteerd, d.w.z. dat er gekeken wordt naar alle gezinsleden als 

onderdeel van het familiesysteem. De coaching wordt uitgevoerd door Brigitte Remmelts. 

De gesprekken vinden wekelijks plaats aan huis op het bovengenoemde adres. In overleg is 

dat met of zonder de aanwezigheid van de kinderen. 

Duur van de afspraken 

De gesprekken duren maximaal anderhalf uur per keer. 

Extra afspraken kunnen geboekt worden voor € 65,- bij een afspraak in de praktijk en € 75,- 

bij een bezoek aan huis. 
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Prijs en betaling 

De maandprijs is € 300, - en dient vooraf per maand voldaan te worden. Betaling vindt plaats 

via de webshop, een betaalverzoek of contant. Na betaling vindt geen restitutie plaats, in 

overleg kunnen afspraken wel verplaatst worden. Dit geldt ook bij verhindering door ziekte. 

 

Verlenging van het contract 

Verlenging van het contract is mogelijk met een minimale duur van een maand, hiervoor zal 

een nieuw contract opgesteld worden. 

 

Aanvullende afspraken 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Levering van producten en diensten geschiedt onder de algemene voorwaarden van Soul 

Insight. Deze vind je op de website en worden op verzoek toegestuurd. 

 

 

 

……………………………………..   ………………………………………… 

Brigitte Remmelts     Naam ouder……………………………. 

 

Datum: …………………………….. 
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