	
  

Gegevens KeuzeSprong
Naam

: KeuzeSprong

Functie

: Studiekeuzecoach van KeuzeSprong

Adres hoofdkantoor

: Hinderdam 13, 4208 BP Gorinchem

Telefoonnummer

: 06-23959411

E-mailadres

: info@keuzesprong.nl

Website

: www.keuzesprong.nl

KvK-nummer

: 53703340

Kenmerken van de studiekeuzecoaching
1. De coaching wordt op-maat geleverd aan de studiekiezer
2. Wat besproken wordt in de studiekeuzegesprekken wordt vertrouwelijk
behandeld en wordt zonder toestemming niet met anderen/derden gedeeld
3. Zowel de studiekiezer als de studiekeuzecoach kunnen wijzigingen
aanbrengen aan het studiekeuzetraject indien nodig.
4. De studiekeuzecoach behoudt ten alle tijden alle rechten op door haar
gemaakte documenten zoals opdrachten, gespreksverslagen, testuitslagen
en “know-how”.

	
  

Tarief en betalingswijze
Een kennismakingsgesprek kost € 50,-- exclusief BTW als er niet gestart wordt
met de begeleiding. Wanneer de begeleiding wel start, is het gesprek gratis.
Het tarief van een face-to-face studiekeuzegesprek van een uur is € 85,-exclusief BTW. Inclusief BTW van 21% is het tarief € 102,85.
Dit kan in de plaatsen Eindhoven, Geldrop, Den Bosch (coach Elke),
Gorinchem, Dordrecht (coach Judith) en Utrecht (coach Henriette).
Het tarief van een studiekeuzegesprek via Skype van een uur is € 60,-- exclusief
BTW. Inclusief BTW van 21% is het tarief € 72,60.
De betaling voor het studiekeuzetraject wordt verricht:
☐ per maand
☐ totale bedrag aan de start van het traject
De betaling van een factuur van KeuzeSprong vindt binnen 14 dagen na
factuurdatum plaats.
Mocht deze betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvinden, dan volgt er
een herinnering op de sluitingsdag van de factuur.
Mocht er binnen twee weken na de eerste herinnering geen betaling zijn
verricht, dan wordt er een tweede herinnering gestuurd met
administratiekosten.
Verplichtingen studiekeuzecoach
1. De studiekeuzecoach heeft een inspanningsverplichting om binnen de
mogelijkheden de studiekiezer zo goed mogelijk bij zijn/haar doel te
brengen en ondersteunen.
2. De studiekeuzecoach kan een gemaakte afspraak tot 24 uur van het
studiekeuzegesprek annuleren. Bij afspraken die onverhoopt binnen 24 uur
van het studiekeuzegesprek worden geannuleerd, krijgt de studiekiezer bij
de nieuwe gemaakte afspraak een half uur gratis op kosten van
KeuzeSprong.
Verplichtingen studiekiezer
1. De studiekiezer toont inzet binnen zijn/haar mogelijkheden om het
studiekeuzetraject tot een succes te brengen.
2. De studiekiezer kan een gemaakte afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur
voor het studiekeuzegesprek. Voor afspraken die binnen 24 uur van het
studiekeuzegesprek worden geannuleerd worden boekings- en
annuleringskosten berekend. Voor een face-to-face-gesprek is dit €50,-exclusief BTW en voor een Skype-gesprek €25,-- exclusief BTW.
Bij onverwachte omstandigheden wordt per situatie besproken wat de
afzegging voor eventuele gevolgen heeft.

