
 

 

 

Waiver (Vrijwering) Online Coaching 

 
Alle coaching diensten en communicatie, e-mail of anderszins, geleverd door de 
Coaches van Body Boost, evenals de informatie op deze website (BodyBoostpt.nl) 
zijn bedoeld om u te helpen de gebieden in uw leven en in uw denken dat je 
misschien in de weg staat. Coaching is echter geen professionele geestelijke 
gezondheidszorg of medische zorg. Als u zich psychologisch gestresst voelt dat het 
uw vermogen om te functioneren verstoort, moet u de moed hebben om de hulp 
te zoeken die u nodig heeft in de vorm van een professionele hulpverlener. 
Coaching kan uw therapie verbeteren, maar het werk van coaching is bedoeld om 
te worden gedaan wanneer grote emotionele en psychologische wonden al 
genezen of genezen zijn. 
In die geest bevestigt u, door coachingdiensten van uw Coach te kopen, dat u elke 
verklaring heeft gelezen en akkoord gaat en dat u verder wilt gaan:  

All coaching services and communication, email or otherwise, delivered by the 

coaches from Body Boost, as well as information set forth on this website 

(Bodyboostpt.nl) are meant to help you identify the areas in your life and in 

your thinking that may be standing in your way. However, coaching is not 

professional mental health care or medical care. If you feel psychologically 

stressed to the point that it is interfering with your ability to function, please 

have the courage to seek the help you need in the form of a professional 

counselor. Coaching may augment your therapy, but the work of coaching is 

meant to be done when major emotional and psychological wounds are 

already healing or healed. 

In that spirit, by purchasing coaching services from your Coach, you confirm 

that you have read and agree to each statement and that you wish to proceed: 

 
 

• Ik begrijp dat coaching op dit moment een niet-gereguleerde branche is en dat 
mijn coach geen licentie heeft van de Europese wet, behalve de inloggegevens, 
diploma's en ervaring van de coach. Ik begrijp ook dat voor alle wettelijke 
doeleinden de diensten die door mijn Coach worden geleverd, geacht worden te 
zijn verleend in Nederland 
• not offered as a substitute for professional mental health care or medical care and 
are not intended to diagnose, treat or cure any mental health or medical conditions. I 
also understand that my Coach is not acting as a mental health counselor or a 
medical professional. 



 

 
 
 
• Ik begrijp dat de coaching diensten die ik van mijn coach krijg niet worden 
aangeboden als vervanging voor professionele geestelijke gezondheidszorg of 
medische zorg en niet zijn bedoeld om enige mentale gezondheid of medische 
aandoeningen te diagnosticeren, behandelen of genezen. Ik begrijp ook dat mijn 
coach niet optreedt als adviseur in de geestelijke gezondheidszorg of een medische 
professional. 
• I understand that coaching is, at present, an unregulated industry and that my 
Coach is not licensed by the European Law other than the Coach credentials, degrees 
and experience.  I also understand that for all legal purposes, the services provided 
by my Coach will be considered to be provided in The Netherlands 
 
 
• Ik begrijp en ben het ermee eens dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn 
welzijn tijdens mijn coachingsessies, en vervolgens, inclusief mijn keuzes en 
beslissingen. 
• I understand and agree that I am fully responsible for my well-being during my 

coaching sessions, and subsequently, including my choices and decisions. 

 

 

• Ik begrijp dat coaching geen substituut is voor counseling, psychotherapie, 

psychoanalyse, geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, en ik zal het niet 

gebruiken in plaats van enige vorm van therapie. 

• I understand that coaching is not a substitute for counseling, psychotherapy, 

psychoanalysis, mental health care or substance abuse treatment, and I will not use 

it in place of any form of therapy. 
 

 

• Ik begrijp dat alle opmerkingen en ideeën die door mijn coach worden 

aangeboden alleen bedoeld zijn om mij te helpen mijn vooropgestelde doelen te 

bereiken. Ik heb de mogelijkheid om mijn geïnformeerde toestemming te geven en 

geef hierbij mijn toestemming aan mijn coach om mij te helpen bij het bereiken 

van dergelijke doelen. 

• I understand that all comments and ideas offered by my Coach are solely for the 
purpose of aiding me in achieving my defined goals. I have the ability to give my 
informed consent, and hereby give such consent to my coach to assist me in 
achieving such goals. 
 

 

 



 

 

 

• Ik begrijp dat voor zover ons werk betrekking heeft op carrière of zaken, mijn 

coach geen veelbelovende resultaten omvat, maar niet beperkt is tot verhoogde 

klantenkring, winstgevendheid en of zakelijk succes. 

• I understand that to the extent our work together involves career or business, my 

Coach is not promising outcomes included but not limited to increased clientele, 

profitability and or business success. 

 

 

• Ik begrijp dat mijn coach mijn gegevens vertrouwelijk zal beschermen, tenzij ik 

schriftelijk anders vermeld. Als ik melding maak van kindermisbruik, 

ouderenmishandeling of verwaarlozing of dreig mezelf of iemand anders te 

schaden, begrijp ik dat de nodige acties zullen worden ondernomen en mijn 

vertrouwelijkheidsovereenkomst in deze hoedanigheid beperkt. Bovendien, als 

mijn coach door een rechtbank wordt bevolen informatie te verstrekken of te 

getuigen, zal zij dit doen voor zover de wet dat vereist. 

• I understand that my Coach will protect my information as confidential unless I 

state otherwise in writing. If I report child, elder abuse or neglect or threaten to 

harm myself or someone else, I understand that necessary actions will be taken, and 

my confidentiality agreement limited in this capacity. Furthermore, if my Coach is 

ordered by a court to provide information or to testify, she will do so to the extent 

the law requires. 

 

 

• Ik begrijp dat het gebruik van technologie niet altijd veilig is en ik accepteer de 
risico's van vertrouwelijkheid bij het gebruik van e-mail, tekst, telefoon, Skype en 
andere technologie. 
• I understand that the use of technology is not always secure, and I accept the risks 
of confidentiality in the use of email, text, phone, Skype and other technology. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• U geeft hierbij mijn Coach, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, persoonlijke 

vertegenwoordigers, executeurs, erfgenamen en werknemers vrij van elke 

vordering, rechtszaak, eis of recht op schadevergoeding die ik claim te hebben of Ik 

kan het gevolg zijn van handelen of nalaten door mijzelf of mijn coach als gevolg 

van het advies van mijn coach of anderszins voortvloeiend uit de coachingrelatie 

die in deze overeenkomst wordt overwogen. Ik verklaar en verklaar verder dat er 

geen belofte, aansporing of overeenkomst tot stand is gekomen die niet tot uiting 

komt in deze overeenkomst en die ik heb ondertekend om deze overeenkomst te 

ondertekenen. Deze overeenkomst bindt mijn erfgenamen, uitvoerders, 

persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en agenten. 

• You hereby release, waive, acquit and forever discharge my Coach, any agents, 

successors, assigns, personal representatives, executors, heirs and employees from 

every claim, suit action, demand or right to compensation for damages I may claim to 

have or that I may have arising out of acts or omissions by myself or by my Coach as 

a result of the advice given by my Coach or otherwise resulting from the coaching 

relationship contemplated by this agreement. I further declare and represent that no 

promise, inducement or agreement not expressed in this agreement has been made 

to me to sign this agreement. This agreement shall bind my heirs, executors, 

personal representatives, successors, assigns, and agents. 
 

 


