
De ondergetekenden:
Spiegel-Express (hierna te noemen: “begeleider”), praktĳk houdende op locatie, woonachtig te
(3442 HB) Woerden, aan de Esdoornlaan 49, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Bart van Vliet en ....................................................................(hierna te noemen: ‚client’)
Gevestigd te .................................postcode:................

aan de........................................ ..................Telefonisch bereikbaar : ...............................................

en email-adres:.............................................. verklaren te zĳn overeengekomen als volgt:

Commitment
De begeleider heeft een inspanningsverplichting en zet zich naar beste kunnen in om de begeleiding
en ondersteuning tot een succes te maken. De Begeleider voert deze werkzaamheden naar eigen
inzicht uit, en heeft het recht om tĳdstip en tĳdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te
delen. Begeleider en cliënt komen uitdrukkelĳk overeen dat er tussen hen geen enkele
gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden. Van de kant van de cliënt wordt
commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bĳ het eigen proces en bĳ het
begeleidingstraject). Om de noodzakelĳke vertrouwensband te waarborgen nemen begeleider en
cliënt beide zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht. Daarnaast is het mogelĳk elkaar op de hoogte te
houden c.q. opdrachten uit te voeren middels e-mail/WhatsApp/Online of per telefoon.

Duur en beëindiging overeenkomst
De cliënt en de begeleider gaan met deze overeenkomst minimaal 5 ‚face to face’ afspraken aan. De
variabele uren gaan in samenspraak met cliënt en begeleider naar eigen inzichten worden ingevuld.
Deze variabele uren worden bĳgehouden in ieders agenda. De notities in ieders eigen agenda zĳn
aantoonbaar bewĳs van genoten afspraken. De frequenties van de afspraken worden op elkaar
afgestemd.
Loopt deze overeenkomst ten einde en is er nog wel behoefde deze te verlengen, dan kan dat per
keer met elkaar afgestemd worden. (En kan het na elke nieuwe afspraak afgerond en beëindigd
worden) Met toestemming van verantwoordelĳke/leidinggevende via de mail/WhatsApp.
Is de ondersteuning en begeleiding afdoende dan is deze overeenkomst beëindigd na het laatste
gesprek.

Betaling
Er worden geen kosten berekend voor reistĳd en de contacten per telefoon/WhatsApp/e-mail met
cliënt en/of leidinggevende en/of derden. De gereden kilometers voor heen en terug reis, (retour
vanuit Woerden vestiging Spiegel-Express naar locatie van cliënt per afspraak), zĳn berekend op
€ 0,21 per kilometer.

De daadwerkelĳke ‘face to face’ en de online contacturen tussen cliënt en/of leidinggevende en/of
derden welke in direct of indirect in verband staan met cliënt en de reis thuis naar werk/school,
worden in rekening gebracht middels een factuur. Voor het schrĳven van evaluaties en/of het
schrĳven van een plan van aanpak/eindverslag ten behoeve van de cliënt worden per verslag
tweeënhalf uur gedeclareerd. Het uurtarief is voor 2022 vastgelegd op € 85,- exclusief BTW.

Begeleider stuurt vóór iedere 5e van de maand een factuur met de daarop declarabele uren van de
daaraan voorafgaande maand. Cliënt c.q. verantwoordelĳke neemt de verantwoordelĳkheid dat de
gedeclareerde uren op de factuur binnen 7 dagen na de factuurdatum worden overgemaakt op
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Afspraak
Afspraken die niet door kunnen gaan dienen door de cliënt uiterlĳk 24 uur van tevoren worden
geannuleerd en of te worden verzet. Bĳ niet tĳdig afzeggen zal er een uurtarief in rekening worden
gebracht. Tĳdig annuleren kan door een e-mail of WhatsApp bericht te sturen of in te spreken
mobiele nummer 06-51 40 99 00 Is de afspraak gemaakt en client is niet aanwezig op de
afgesproken locatie wordt zowel het uurtarief in rekening gebracht als de gereden reiskosten van
Woerden vestiging Spiegel-Express naar afgesproken woonplaats/locatie cliënt. Die kosten zullen
0,21 eurocent bedragen per gereden aantal kilometers. (heenreis en terugreis).

Aansprakelĳkheid
De begeleider van Spiegel-Express is niet verantwoordelĳk voor het gedrag van zĳn cliënt tĳdens
en buiten de contacturen. De cliënt blĳft verantwoordelĳk voor zĳn of haar eigen gedrag en de
gevolgen daarvan. Voor pogingen tot zelfverminking, zelfdoding of welke andere vorm van
destructief gedrag kan de begeleider van Spiegel-Express nimmer aansprakelĳk worden gesteld.
De begeleider van Spiegel-Express zal ten aller tĳde uitspreken wanneer hĳ/zĳ de expertise niet in
huis heeft.

Aldus in tweevoud overeengekomen op: Plaats:

Handtekening Handtekening(en)

Bart van Vliet

Begeleider Client

Na ondertekening gaan begeleider en cliënt/ verantwoordelĳke akkoord met alle omschreven punten in deze overeenkomst. Op deze overeenkomst
zĳn de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Spiegel-Express van toepassing.
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