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ALGEMENE EN BETALINGSVOORWAARDEN 
  

 
ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN JOYCE JANSEN 

 
De	  regels	  die	  zijn	  opgesteld	  door	  het	  Nederlands	  Instituut	  voor	  Psychologie	  (NIP)	  en	  vorm	  hebben	  
gekregen	  in	  de	  beroepscode	  voor	  psychologen.	  Van	  toepassing	  zijn	  onder	  andere	  gerichte	  
toestemming	  van	  de	  cliënt	  tot	  professioneel	  handelen	  van	  de	  psycholoog,	  het	  bijhouden	  van	  een	  
dossier	  met	  gegevens	  over	  de	  cliënt	  en	  diens	  begeleiding	  en	  geheimhoudingsplicht	  ten	  aanzien	  van	  
persoonlijke	  gegevens	  van	  cliënten	  (www.psynip.nl).	  

Eerste	  gesprek	  
U	  kunt	  bij	  Joyce	  Jansen	  terecht	  voor	  diverse	  soorten	  coaching,	  advies,	  begeleiding	  en	  training.	  
Voor	  uw	  eerste	  gesprek	  met	  Joyce	  Jansen	  (kennismaking,	  oriënterend	  intakegesprek,	  
adviesgesprek	  of	  intakegesprek	  m.b.t.	  deelname	  aan	  een	  training),	  wordt	  hetzelfde	  tarief	  gerekend	  
als	  een	  sessie	  individuele	  coaching.	  
	  	  
Ook	  als	  (tijdens	  of	  na	  het	  oriënterende	  gesprek)	  blijkt	  dat	  dit	  niet	  de	  juiste	  plek	  is	  om	  u	  verder	  te	  
helpen,	  bedragen	  de	  kosten	  voor	  het	  gevoerde	  gesprek	  een	  bedrag	  gelijk	  aan	  een	  individuele	  
coachingssessie.	  	  
	  	  
Annuleren	  van	  een	  afspraak	  
Als	  u	  voor	  een	  (eerste	  of	  vervolg-‐)	  afspraak	  verhinderd	  bent,	  kunt	  dit	  uiterlijk	  1	  werkdagen	  (24	  uur)	  
voor	  de	  gemaakte	  afspraak	  kenbaar	  maken.	  Mocht	  dat	  niet	  lukken,	  dan	  wordt	  de	  voor	  u	  
gereserveerde	  sessietijd	  geheel	  in	  rekening	  gebracht.	  
	  	  
Intakegesprek	  t.b.v.	  deelname	  aan	  een	  training	  
Het	  tarief	  voor	  een	  intakegesprek	  m.b.t.	  deelname	  aan	  een	  training	  is	  gelijk	  aan	  het	  tarief	  van	  een	  
sessie	  individuele	  coaching.	  Aan	  het	  einde	  van	  een	  intakegesprek	  m.b.t.	  een	  training	  kunt	  u	  uw	  
deelname	  aan	  de	  training	  al	  dan	  niet	  definitief	  maken.	  

• Als	  u	  en	  Joyce	  Jansen	  besluiten	  om	  uw	  deelname	  aan	  de	  betreffende	  training	  definitief	  
te	  maken,	  dan	  geschiedt	  dit	  middels	  het	  afsluiten	  van	  een	  overeenkomst.	  	  

• Als	  u	  of	  Joyce	  Jansen	  naar	  aanleiding	  van	  het	  intakegesprek	  besluit	  om	  uw	  deelname	  
aan	  de	  betreffende	  training	  niet	  door	  te	  laten	  gaan,	  dan	  voldoet	  u	  slechts	  de	  kosten	  
voor	  het	  gevoerde	  intakegesprek	  (welke	  een	  bedrag	  is	  gelijk	  aan	  een	  sessie	  individuele	  
coaching).	  	  

	  	  
Deelname	  aan	  een	  training	  
Bij	  de	  trainingen	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  om	  de	  deelnamekosten	  in	  termijnen	  te	  voldoen	  (gespreide	  
betaling).	  	  
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 ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN (voor particulieren) JOYCE JANSEN 
 
 

• Deze	  algemene	  betalingsvoorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  overeenkomsten,	  zowel	  
mondeling	  als	  schriftelijk	  aangegaan	  tussen	  Joyce	  Jansen	  en	  de	  cliënt.	  

• Alle	  overige	  door	  Joyce	  Jansen	  gedeclareerde	  bedragen	  voor	  honoraria,	  kosten	  en	  andere	  
vergoedingen	  dienen	  te	  worden	  voldaan	  binnen	  de	  termijn	  die	  de	  cliënt,	  schriftelijk	  dan	  wel	  
mondeling,	  met	  Joyce	  Jansen	  is	  aangegaan.	  De	  cliënt	  kan	  betaling	  niet	  achterwege	  laten	  met	  
enig	  beroep	  op	  verrekening.	  

• Indien	  de	  cliënt	  het	  verschuldigde	  bedrag	  niet	  binnen	  de	  betalingstermijn	  heeft	  voldaan,	  is	  
de	  cliënt	  in	  verzuim	  zonder	  dat	  daartoe	  een	  nadere	  sommatie	  of	  ingebrekestelling	  is	  vereist.	  
De	  cliënt	  is	  alsdan	  over	  het	  openstaande	  bedrag	  aan	  Joyce	  Jansen	  de	  wettelijke	  rente	  en	  €	  
25,-‐	  administratiekosten	  verschuldigd	  zolang	  hij/zij	  in	  gebreke	  blijft	  aan	  zijn/haar	  
verplichtingen	  te	  voldoen.	  

• Joyce	  Jansen	  is	  in	  het	  hiervóór	  vermelde	  geval	  gerechtigd	  onverwijld	  tot	  incasso	  van	  de	  
vordering	  over	  te	  gaan,	  dan	  wel	  derden	  daarmee	  te	  belasten.	  Alle	  gerechtelijke	  en	  
buitengerechtelijke	  kosten,	  verband	  houdende	  met	  de	  inning	  van	  de	  gedeclareerde	  
bedragen,	  komen	  ten	  laste	  van	  de	  cliënt.	  De	  buitengerechtelijke	  kosten	  zijn	  vastgesteld	  op	  
tenminste	  vijftien	  procent	  van	  het	  te	  vorderen	  bedrag	  met	  een	  minimum	  van	  €	  113,45.	  

• De	  kosten	  voor	  deelname	  aan	  een	  training	  in	  groepsverband	  of	  individuele	  training	  dienen	  
in	  twee	  termijnen	  voldaan	  te	  worden.	  De	  eerste	  termijn	  dient	  betaald	  te	  worden	  
halverwege	  het	  afgesproken	  traject.	  Het	  resterende	  bedrag	  dient	  voldaan	  te	  worden	  na	  
afloop	  van	  het	  gehele	  traject.	  U	  ontvangt	  voor	  beide	  termijnen	  een	  factuur.	  Betaling	  
geschiedt	  door	  het	  bedrag	  over	  te	  maken	  op	  het	  rekeningnummer	  van	  de	  praktijk.	  

• Voor	  alle	  overige	  diensten	  waarbij	  facturatie	  is	  overeengekomen,	  zijn	  de	  algemene	  
betalingsvoorwaarden	  van	  het	  NIP	  van	  toepassing.	  Deze	  zijn	  gedeponeerd	  bij	  de	  griffie	  van	  
de	  Arrondissementsrechtbank	  te	  Amsterdam	  op	  28	  augustus	  2000,	  onder	  depotnummer	  
117/2000.	  Deze	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  het	  NIP,	  en	  ontvangt	  u	  aan	  het	  einde	  
van	  het	  kennismakingsgesprek/intake.	  

	  
	  
	  


