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Groeien in Zijn             

 

Contractformulier voor groeien met zijn tweeën 
 

1e persoon in relatie: 

 

 

2e persoon in relatie: 

 

 

Voornaam: ……………………………………. Voorletter(s): ………………....... 

Achternaam: ……………………………………. BSN-nr: ………………....... 

Adres: ……………………………………. Woonplaats: …………………... 

Postcode: ……………………………………. Mobiel: …………………... 

Tel. Thuis: ……………………………………. Geb. plaats: …………………... 

Geb. datum: ……………………………………. Burg. Staat: …………………... 

e-mail: ……………………………………. M/V …………………... 

Voornaam: ……………………………………. Voorletter(s): ………………....... 

Achternaam: ……………………………………. BSN-nr: ………………....... 

Adres: ……………………………………. Woonplaats: …………………... 

Postcode: ……………………………………. Mobiel: …………………... 

Tel. Thuis: ……………………………………. Geb. plaats: …………………... 

Geb. datum: ……………………………………. Burg. Staat: …………………... 

e-mail: ……………………………………. M/V …………………... 
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Verhouding van personen tot elkaar in de relatie:  …………………..………………………………. 

 

Afspraken groeien met zijn tweeën  

 

 Doelen van het werk worden in de eerste sessie vastgelegd. 

 We werken eerst 5 sessies, in de regelmaat van ± 2 weken. (Dit is tijdens de intake nader 

in te vullen). Aan het eind van dit aantal sessies evalueren we welke doelen er gehaald 

zijn en aan welke doelen we eventueel verder willen werken. Ook de manier waarop en 

onder welke voorwaarden kan in de evaluatiesessie afgesproken worden. 

 Er kan gekozen worden om de 5 sessies als relatie gezamenlijk te doen, maar er kan ook 

gekozen worden om per persoon een aantal individuele sessies te doen en daarnaast  

gezamenlijk. Dit wordt afgesproken tijdens de intake en evaluaties. 

 In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om losse sessies af te spreken. (bijv. als je 

deelneemt aan één van de groepen of als je bekend bent met de therapie van Praktijk 

‘Groeien in Zijn’). 

 Een sessie bestaat gewoonlijk uit 1 contactuur. 

 Aan het einde van elke sessie houden we een korte evaluatie. 

 De gesprekken en het ingebrachte materiaal dragen een vertrouwelijk karakter. Ook wordt 

vertrouwelijke informatie die ingebracht wordt tijdens een individuele sessie, door Groeien 

in Zijn niet zonder toestemming ingebracht in een relatiesessie. 

  ‘ik, bovengenoemde, ben ervan op de hoogte dat de medewerker van Praktijk ‘Groeien in 

Zijn’ in het kader van lichaamsgerichte methoden me niet-seksueel-gericht aan kan raken.’ 

 Klachten hoor ik graag zelf, als je tevreden bent vertel het dan vooral aan anderen.  

 T.a.v. voorbereiding van de sessie hebben we afgesproken: Cliënt geeft iedere sessie aan 

waar hij/zij aan wil werken. 

 Kosten individuele sessie: contactuur € 65,- overdag en € 75,- ’s avonds incl. BTW. 

Kosten gezamenlijke sessie: contactuur € 65,- overdag en € 75,- ’s avonds incl. BTW. 

(jaarlijks kunnen de prijzen aangepast worden op de site en mondeling meegedeeld). 

 De factuur ontvang je na het gesprek per e-mail. Betaling binnen twee weken na 

ontvangst van de factuur op bankrekeningnummer 148.936.415 t.n.v. Groeien in Zijn te 

Gouda. Onder vermelding van het factuurnummer. 

 

 

 

 

 

 

Paraaf voor akkoord: 
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vervolg 

 

 

 Wanneer een sessie binnen twee werkdagen voorafgaande wordt geannuleerd, wordt een 

volledige sessie in rekening gebracht.  

 

 

 

Voor akkoord Bovengenoemde  Bovengenoemde 2 Namens praktijk ‘Groeien in Zijn’ 

            Wim van Dijk 

Datum:  ……………………… ……………………… ……………………… 

Handtekening: ……………………… ……………………… ……………………… 

  

 

Wil je bij correspondentie altijd duidelijk je naam en woonplaats vermelden? Bij voorbaat dank 

voor je medewerking. 

 

 

         Met hartelijke groeten 

   

          Wim van Dijk  

              

              

  

 


