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Inschrijfinformatie 

Nederlandse Coach Academie 

Basisjaar Professioneel Coach 

  

Betreft: Seizoen september 2020 - juni 2021 

 

Inschrijven 
Inschrijving geschiedt via ons inschrijfformulier op onze site www.coachopleidingen.com of via ons op 
te vragen of te downloaden inschrijfformulier. 

 

Investering 

Hieronder een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Dit is een indicatie. 

activiteit bijzonderheden kosten 

Opleiding; 10 maandelijkse 
praktijkdagen  

inclusief lesmateriaal, arrangementskosten, 
examens en persoonlijke begeleiding. €1997 

Supervisie Erkende supervisor 3 uren a €100 (gem.) €300 

Gecoacht worden 5 uren: variabele tarieven. Gem. €75 €375 

Boeken Prijs bij benadering, afhankelijk van inkoop €150 

reiskosten variabel - 

totaal  €2822 
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Betalingen 

- Op onze inschrijvingen en betalingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing (met 
name punt 4 en 6) 
 

- De betaling geschiedt door het overmaken van het gehele factuurbedrag (tenzij anders 
vermeld op de factuur, bijv. ivm regeling deelbetaling) naar het rekeningnummer vermeld op 
de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.  
 

- Informatie over annuleringen en wijzigingen van data en/of locaties staan in onze Algemene 
Voorwaarden (punt 12) 

Herstartgarantie 

We bieden iedere student een herstart-garantie aan onder de volgende voorwaarden: 

1. overmacht: Indien er geen keus is door externe omstandigheden (ziekte, ontslag, overlijden) 

2. binnen twee jaar na aanmelding weer instromen in een nieuwe groep 

3. slechts eenmalig te gebruiken per opleiding 

4. er volgt nooit restitutie behalve bij overlijden van de student. De nabestaanden krijgen het 
bedrag pro rato terug. 

 

Privacy 

Wij verwerken alle persoonsgegevens volgens de voorwaarden van de AVG. Meer informatie is te 
vinden op onze website onder Privacy Beleid 

 

Klachtenprocedure 

Indien er, ondanks inspanningen van zowel de kant van de docent als de student, een klacht niet naar 
tevredenheid is opgelost, dan bestaat er de mogelijkheid tot starten van een klachtenprocedure. Deze 
procedure is te vinden op onze site: www.coachopleidingen.com/klachten-procedure. 

 

 

 

 


