
 

------ 
*Restitutie is alleen mogelijk voor nog niet geleverde (onderdelen van) diensten/ producten 
**Bij annuleren van trainingen/ opleidingen met vaste trainingsdagen en reeds gemaakte coach afspraken worden 
annuleringskosten gerekend voor de nog niet geleverde trainingsdagen en/ of coachgesprekken – zie H. annuleringskosten   

Tarievenlijst 2023 
Prijzen van producten kunnen, als zij gecombineerd in een pakket worden aangeboden, afwijken van de prijzen 
die we ervoor vragen als ‘los product, dienst, training of event’. Dit heeft ermee te maken dat we ‘los’ meer 
kosten moeten maken dan als het gecombineerd wordt geleverd. Ook als wij zelf materialen in bulk bestellen 
zijn de kosten voor ons lager dan wanneer we ze los bestellen. Een deel van de kosten voor trainingen worden 
al direct na aanmelden gemaakt, bij tijdige annulering (zie H. annuleringskosten) kan, in sommige gevallen, 
voor niet gevolgde trainingsdagen restitutie plaatsvinden.  
 

Coach-event          127,- 
Direct geleverd*          
Administratiekosten           
Reservering trainer, locatie en catering       
 
Gedruppeld geleverd* 
Coach event dag         55,- 
 

Online Pastorale Coach Training      497,- 
Direct geleverd* 
Administratiekosten          
Trainingsvideo Rentmeester in Gods economie       
Online videotraining: Pastorale Coach Training        
           
Gedruppeld geleverd* 
Coach event dag         55,- 
 

Pastorale Coach Training       697,- 
Direct geleverd* 
Administratiekosten          
Trainingsvideo Rentmeester in Gods economie      
Online videotraining: Pastorale Coach Training       
E-boek ‘Van Droom naar Coachpraktijk’       
Reservering trainer, locatie en catering (2 dagen)      
 
Gedruppeld geleverd* 
Coach event**         55,- 
Masterclass Leef vanuit vertrouwen**      55,- 
Per 1-op-1 coachgesprek (2 gesprekken)**      55,- 
Examen**          55,- 
 
  



 

------ 
*Restitutie is alleen mogelijk voor nog niet geleverde (onderdelen van) diensten/ producten 
**Bij annuleren van trainingen/ opleidingen met vaste trainingsdagen en reeds gemaakte coach afspraken worden 
annuleringskosten gerekend voor de nog niet geleverde trainingsdagen en/ of coachgesprekken – zie H. annuleringskosten   

Master Training         1247,- 
Direct geleverd* 
Administratiekosten          
Online training           
Reservering trainer, locatie en catering (3 dagen)       
 
Gedruppeld geleverd* 
Per trainingsdag (3 dagen)**       55,- 
Beoordeling reflecties/opdrachten       55,- 
Handboek          20,- 
 

Masterclass  (DIY versie)        697,- 
Direct geleverd* 
Administratiekosten        
Online training        
 
Gedruppeld geleverd*  
Handboek          20,- 
 

Basis Coach Opleiding        3997,- 
Afwijzing na toelatingsgesprek 
In dit geval kun je wel de (online) Basis Coach Training volgen (DIY training, zonder de live 
dagen en zonder certificaat en TotalBalance keurmerk aan het eind). Mocht je niet door 
het toelatingsgesprek heen komen dan krijg je het verschil tussen de Basis Coach 
Opleiding en de (online) Basis Coach Training terug als zijnde ‘het nog niet geleverde 
deel’. 
 
Direct geleverd* 
Administratiekosten        
Online training (Basis Coach Training) 
Online training (Pastorale Coach Training) 
Online training (Create your Own Business) 
Online training (Financial Power)   
Trainingsvideo Rentmeester in Gods economie 
Online minitraining (Verbeter je zelfbeeld)   
Reserveren trainer, supervisor, locatie en catering 
 
Gedruppeld geleverd* 
Per trainings-/ praktijkdag (10 dagen)**      79,- 
Per 1-op-1 coachgesprek (6 gesprekken)**      55,- 
Handboek           25,- 
Werkboeken          25 
Examen & beoordeling**        79,- 
Licentiekosten (half jaar licentie)       298,50 
 

 
 



 

------ 
*Restitutie is alleen mogelijk voor nog niet geleverde (onderdelen van) diensten/ producten 
**Bij annuleren van trainingen/ opleidingen met vaste trainingsdagen en reeds gemaakte coach afspraken worden 
annuleringskosten gerekend voor de nog niet geleverde trainingsdagen en/ of coachgesprekken – zie H. annuleringskosten   

Basis Coach Training (DIY)        2497,- 
Direct geleverd* 
Administratiekosten        
Online training (Basis Coach Training) 
Online training (Pastorale Coach Training) 
Online training (Create your Own Business) 
Online training (Financial Power)  
Trainingsvideo Rentmeester in Gods economie 
Online minitraining (Verbeter je zelfbeeld)   
Handboek       
(geen restitutie mogelijk) 
 

Senior Coach Opleiding 
Direct geleverd* 
Administratiekosten        
Online training (Senior Coach Training) 
Reservering trainer, supervisor, locatie en catering 
 
Gedruppeld geleverd* 
Per trainings-/ praktijkdag (10 dagen_)      79,- 
Per 1-op-1 coachgesprek (6 gesprekken)      55,- 
Handboek          25,- 
Examen & beoordeling        79,- 
 

Ondernemerstraining Gods Economie en je Praktijk     247,-  
Direct geleverd* 
Administratiekosten 
Online training (Create your Own Business) 
Online training (Financial Power)  
Reserveren trainer & software 
 
Gedruppeld geleverd* 
Per trainingsdag (2 dagen)        55,- 
 

Coachvaardigheden training       297,- 
Direct geleverd* 
Administratiekosten          
Online training (Coachvaardigheden       
(geen restitutie mogelijk) 

  



 

------ 
*Restitutie is alleen mogelijk voor nog niet geleverde (onderdelen van) diensten/ producten 
**Bij annuleren van trainingen/ opleidingen met vaste trainingsdagen en reeds gemaakte coach afspraken worden 
annuleringskosten gerekend voor de nog niet geleverde trainingsdagen en/ of coachgesprekken – zie H. annuleringskosten   

Annuleringskosten 
Er is alleen restitutie mogelijk bij het annuleren van een training/ opleiding of live dagen (online of offline) 
wanneer de persoon die annuleert een natuurlijk persoon is (consument). Zakelijke klanten kunnen niet 
annuleren (zie onze algemene voorwaarden) 
 

1. We rekenen sowieso 25,- administratiekosten bij een annulering. 
 

2. Mocht jij, als consument, een trainingsdag of coachgesprek binnen een opleiding/ 
training annuleren dan is in bepaalde gevallen restitutie mogelijk voor de nog niet 
geleverde (onderdelen van) diensten/ producten (zie de tarievenlijst):  
a. Annuleren of afzeggen van een event, training, opleiding of coachgesprek tot 15 

dagen voor een vastgestelde (trainings-)dag of het overeengekomen 
coachgesprek kan, voor die betreffende (trainings-)dag(en)/coachgesprek(ken), 
gratis.  

b. Bij annuleren of afzeggen van een event, training, opleiding of coachafspraak 
binnen een termijn van 8 tot 14 dagen voor een overeengekomen coachgesprek 
of een specifieke (trainings- of praktijk)dag (binnen de betreffende training/ 
opleiding) is 25% van de vergoeding voor die specifieke dag/ dat gesprek 
verschuldigd. 

c. Bij annuleren of afzeggen van een event, training, opleiding of coachafspraak 
binnen een termijn van 72 uur tot 7 dagen voor een overeengekomen 
coachgesprek of een specifieke (trainings- of praktijk)dag (binnen de 
betreffende training/ opleiding) is 50% van de vergoeding voor die dag/ dat 
gesprek verschuldigd. 

 
d. Bij het annuleren of afzeggen van een event, training, opleiding of 

coachafspraak waarbij het gesprek of een (trainings- of praktijk)dag (van de 
betreffende training/ opleiding) binnen 72 uur plaats zouden vinden, is voor die 
specifieke dag/ dat gesprek de volledige vergoeding verschuldigd. 

 
Het tarief van de verschuldigde vergoeding is te vinden in bovenstaande tarievenlijst 
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