
 

 

Ritmes/Rituelen/ Routines 

 

Tarieven 

Telefonische of online intake     gratis 

Verslaglegging      75 €   

Deelname bij een gesprek op    

school of externen      75 €   

Observatie       75 €   

Kindercoaching 

Individuele coaching van kind en/of ouder(s)  75 €  

  

Onderwijsondersteuning 

Aan de hand van een door school opgesteld HP inclusief voorbereiden en het maken 

van aantekeningen tijdens de coaching. 

Exclusief materiaal ontwerpen en het bijhouden van een schriftelijk logboek. 

30 minuten        37,50 € 

1 uur         75 € 

* Exclusief reiskosten buiten de stad Utrecht. 

 

Bij lichamelijke en psychische klachten raadt Maud de Monte Kindercoach u aan in 

eerste instantie contact op te nemen met de huisarts van het kind. 

Kort overleg, telefonisch of per e-mail is bij de begeleiding inbegrepen. Als er meer 

tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Deze wordt gefactureerd. 

Maud de Monte Kindercoach gaat vertrouwelijk om met alle informatie over kind en 

ouder(s)/verzorger(s) die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft 



 

ontvangen, en vrijwaart hen van misbruik en ongeautoriseerd 

openbaar worden van persoonlijke gegevens en informatie 

conform de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie zie onder 

aan dit document.  

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind of school 

kan er een schriftelijk verslag voor derden bijv. school, therapeut, logopedie en 

andere externen worden opgesteld.  

In het geval van onderwijsbegeleiding is school de opdrachtgever en zijn ouders 

reeds schriftelijk of mondeling akkoord gegaan met extra ondersteuning via school. 

Indien van toepassing moeten beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) akkoord 

gaan met de Kindercoaching. Er wordt dan ook van beide ouder(s)/verzorger(s) een 

getekende opdrachtbevestiging gevraagd. 

Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet 

gefactureerd. 

Het advies van Maud de Monte Kindercoach is gericht op resultaat zonder resultaat 

te garanderen. Maud de Monte Kindercoach sluit elke aansprakelijkheid uit voor 

schade of letsel voortvloeiend of in verband met de geboden diensten door Maud 

de Monte Kindercoach, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van 

Maud de Monte Kindercoach. 

De ouder(s)/verzorger(s)of school van het kind is verplicht ervoor zorg te dragen 

dat de betaling binnen 2 weken na factuurdatum op de rekening van Maud de 

Monte Kindercoach is bijgeschreven op Triodos NL10 TRIO 0197853765 

Maud de Monte Kindercoach streeft naar een groenere samenleving en zal daarom 

zo min mogelijk gebruik maken van papier. Voor de betaling ontvangt u een factuur 

per mail.  

Maud de Monte Kindercoach is gevestigd in Utrecht en is ingeschreven onder 

nummer: 59520868 bij de Kamer van Koophandel. 

 



 

 

 

Privacy Verklaring conform de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) 

Waarom ik jouw gegevens bewaar 

- Contactgegevens zijn voor mij en mij alleen. Ik gebruik jouw emailadres, adres, 

telefoonnummer en eventuele social media account voor mij alleen. Om samen in 

contact te zijn over de samenwerking, pas nadat je hierover akkoord hebt gegeven. 

Mocht er na kennismaking geen verdere samenwerking vorm krijgen dan verwijder 

ik jouw gegevens uit mijn systeem. 

Verwerken van persoonsgegevens 

-Mocht je akkoord hebben gegeven voor verdere samenwerking dan vraag ik          

waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld door een inschrijfformulier in te 

vullen of door de aantekeningen die ik maak. Alles wat geschreven is en gezegd is 

voor mijn dossier. Ik vraag alleen naar onderwerpen die mijns inziens relevant zijn 

voor onze samenwerking. Mocht het nodig of zinvol zijn om informatie te delen met 

anderen dan doe ik dat alleen met toestemming van jou. 

Beveiliging 

-Bij wet wordt van mij verwacht dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik door 

niets op internet te bewaren. Doordat alles wat via WhatsApp of Gmail is besproken 

wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als 

gebruikers van die diensten. Email en sms zit in mijn apparaten, alleen ik heb 

toegang tot mijn telefoon en computer die beveiligd zijn met een code. 

-Mijn website is bedoeld als ‘etalage’ voor mijn diensten, bedoeld voor eenzijdig 

verkeer. Ik schrijf, jij leest en kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla 

daar dus geen gegevens van jou in op. 

-Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers en vertrouw op de bescherming van 

de gegevens door www.hostnet.nl en maak geen gebruik van cookies. 

 

http://www.hostnet.nl/


 

 

 

Niet digitale gegevens 

-Tijdens of na onze gesprekken maak ik aantekeningen die 

ik in een kast bewaar met een sleutel waarvan alleen ik 

weet waar die verstopt is. 

-Alles wat je maakt tijdens onze sessies blijft eigendom van jou en dus blijft het 

ook bij jou thuis of op school. 

Termijn 

-Er wordt al genoeg bewaard in een heel leven en daarom bewaar ik je 

gegevens niet langer dan nodig of logisch is. Uiteraard houd ik me aan de 

wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van 

het 7 jaar bewaren van facturen.  

Jouw rechten 

-Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw 

gegevens in te zien, in overleg te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle 

tijden. Je mag hier dus altijd om vragen of mij erop aanspreken. 

Je kunt er dus op vertrouwen dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met 

anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke 

verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.  


