
 © Boukje Canaan

Overeenkomst Coachings-programma
Ja, ik wil me laten trainen door afscheidsfotograaf, Boukje Canaan, om een drie-maaanden-
traject aan te gaan waarbij mijn wensen in ons “verbindingsgesprek* uitgangspunt zijn om 
doelen op te zetten en te gaan behalen. Ik bespreek minstens 1 x per maand en maximaal 1 
x per week ongeveer een uur met Boukje via zoom.us om te bespreken wat er nodig is om 
mijn doelen te bereiken. Ik word persoonlijk begeleid tijdens iedere sessie die me verder 
helpt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 1-op-1 af te spreken voor een dagdeel 1 x per 
maand (3 x totaal), om al je vragen te beantwoorden, de nodige zaken te bespreken en 
samenwerken om extreme voortgang te boeken.

De kosten zijn € 1997,- excl. BTW voor deze online coaching en persoonlijke begeleiding 
rond jouw eigen ontwikkeling en mogelijk eigen niche binnen de afscheidsfotografie in het 
bijzonder. 
De coaching-sessies starten vanaf dat ik de betaling voldaan heb

Ik begrijp dat deze overeenkomst persoonlijk is en niet-overdraagbaar. Eenmaal aangemeld 
ben ik enthousiast en ga ik vol overgave aan de slag. Ik begrijp dat ik enkel door mijn eigen 
inzet en juist implementeren van gegeven opdrachten of afgesproken doelen kom tot een 
goed resultaat. 
Wanneer ik me serieus inzet op alle fronten kan ik werkelijk de doelen behalen die we samen 
zullen vaststellen. 
Het “verbindingsgesprek" kan geheel vrijblijvend en kosteloos worden ingezet.

*Ik ga akkoord met de voorwaarden die bij deze overeenkomst horen.*verplicht 
aankruisen

Hierbij geef ik mijn vertrouwen om binnen nu en drie maanden daar te komen waar ik wil zijn.

Datum:_______________________________ Handtekening: __________________________________

Naam: _________________________________________________ E-mail; __________________________________

Bedrijfsnaam: _________________________________________   BTW nr. _____________________________

Adres: _________________________________________, _________________________________________

Geboortedatum: ________________________________ Geb.plaats  _________________________________________

Tel. : ______________________________________

http://zoom.us
http://zoom.us


Algemene Voorwaarden 
Coachingsprogramma 

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle 
contactmomenten


2. Deelname aan het programma betekent dat de cursist akkoord is met de algemene 
voorwaarden


3. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden 
worden verstrekt


4. Voor aanmelding is er het verbindingsgesprek met Boukje Canaan, 
afscheidsfotograaf, trainer opleiding “Bekwaam Afscheidsfotograaf”, oprichter 
afscheidsmomenten.nl, keurmerkafscheidsfotograaf.nl,


5. Je meldt je aan door de overeenkomst te ondertekenen, waarbij deze voorwaarden 
gelden


6. Je neemt deel en de coaching start zodra de kosten (op tijd) betaald zijn

7. Deelname aan de sessies verloopt via zoom.us waarvoor je telkens een uitnodiging 

ontvangt voor afgesproken tijd en datum

8. Het is verplicht om je van te voren telefonisch af te melden, indien je niet aanwezig 

kunt zijn tijdens een sessie

9. Het is verplicht om lichamelijke klachten, emotionele gebeurtenissen vooraf een 

sessie te melden aan Boukje

10. Boukje Canaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van 

intellectuele, privacy rechten e.a. rechtsregels die je kunt begaan bij het maken van 
opdrachten of samenstellen van portfolio in het kader van jouw leer- of 
bedrijfsdoelen


11. Restitutie van kosten na het stoppen van de coaching is niet mogelijk

12. Als trainee volg je de regels die we afspreken met elkaar om veiligheid te bieden 

tijdens onze sessies


Voor een goede energie gedurende de sessies wordt het volgende van 
jou of van ons beiden verlangt: 

• We staan open voor elkaar, dit betekent dat we in alle openheid de gesprekken 
voeren en dat we geen informatie achterhouden of een dubbele agenda hanteren 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http://afscheidsmomenten.nl
http://keurmerkafscheidsfotograaf.nl
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Je persoonlijke proces ondersteun je door het volgende: 

• Je houdt van creativiteit en houd van fotograferen

• Je legt je eigen werkmap of -bestand aan, waarin je dingen voor jezelf vastlegt en 

bewaard

• De zoom gesprekken kunnen opgenomen worden en als bestand bewaard worden 

om zo nog eens terug te gaan naar wat er behandeld is 

• Na iedere sessie stuur je een reflectieverslag waarin je jouw inzichten plaatst, de 

doelen met stappen die je gaat zetten tot de volgende sessie. Als coach kan ik zo 
je groei proces volgen en feedback ontvangen na het gesprek. Zo nodig kan ik je 
dan nog extra sturing geven


• Je neemt je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen persoonlijke proces. 

• Je hebt doorzettingsvermogen, geef niet zomaar op als iets tegenzit, je vraagt 

gewoon om hulp, daar is je coach voor 

• Je werkt gestaag aan je ontwikkeling tot ondernemer in een niche door eventuele 

opdrachten of eigen initiatieven uit te werken 

• Je werkt aan je persoonlijke groei en ontwikkeling gedurende het half jaar.

• Je stelt voldoende vragen om je leerproces te bevorderen

• Je stelt je kwetsbaar op

• We hebben vertrouwen in elkaar en ons kunnen

• We maken/houden de sessies leuk en plezierig

• We spreken ons uit, wanneer ons iets dwarszit naar elkaar toe

• We zoeken naar oplossingen zodra uitdagingen zich voordoen

• Ieders inzet wordt gewaardeerd en bekeken zonder oordeel

• Vullen we dit lijstje aan, naar ons beider inzicht indien nodig
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Stuur dit formulier ingevuld naar Boukje 
en ze neemt contact met je op voor het 

verbindingsgesprek. 

info@afscheidsfotograaf.nl

Zet in het onderwerp: 
IK GA VOOR EXTREME RESULTATEN
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