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Privacyverklaring | Wet Privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw coach, een dossier aanleg. 

Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, je achtergrond en gegevens 

over de uitgevoerde sessies. Deze informatie verkrijg ik via jou, nooit via derden. 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens; 

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens; 

• nooit jouw gegevens deel met derden. 

Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit jouw dossier aangaande je naam, adres en e-mailadres worden gebruikt 

voor het opstellen en versturen van de factuur. Je naam en e-mailadres worden gebruikt 

voor het verzenden van nieuwsbrieven. Wil je geen nieuwsbrieven ontvangen, dan kun je dit 

uiteraard aangeven en verwijder ik je van de maillijst.  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst 

informeren en expliciet jouw schriftelijke toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zolang je sessies volgt, bewaard.  

 

PRIVACY OP DE FACTUUR 

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:  

• naam, adres en woonplaats 

• de datum van de behandeling 

• een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘coaching’  

• de kosten van het consult 

Ook de boekhouder gaat op zeer zorgvuldige wijze met deze gegevens om. 

 

Bij vragen kun je altijd contact met mij opnemen. 

 


