
 

 
 
 

 
 
 

 

Omschrijving  

Wat leer je in dit programma:  

• Hoe coach ik en bereik ik resultaten met mijn klanten? 

• Hoe creëer ik mijn gewenste lifestyle rondom mijn bedrijf?  

• Hoe krijg ik klanten?  

• Hoe hou ik meer tijd en geld over?  

• Hoe word ik gebeld voor wat ik graag doe?  

• Hoe richt ik mijn bedrijf in dat het me energie geeft?  

• Hoe bouw ik expertstatus op?  

De Opleiding tot succesvol Coach is intens. 
Het brengt je:  

• Structuur: regelmatige afspraken dwingen je om te werken aan je bedrijf.  

• Focus: je weet waar je naartoe wil en verspilt dus niet langer energie.  

• Je neemt meteen een sprong vooruit, zonder jaren leergeld te betalen.  

• Je benut je volle potentieel als ondernemer en verdient veel meer.  

• Dit geeft je energie en plezier, binnen en buiten je business.  

• Rust, vrijheid.  

Dit krijg je:  

• Cadeau en voorbereiding: ‘HSP als Kracht’ online leerplatform 

• Livedagen: 6 livedagen inclusief catering en materiaal 

• Groep coaching: 12 sessies van maximum 2 uur met de groep  

• Individuele coaching: 12 sessies van maximum 1 uur  

   Deze coaching gebeurt online via Whatsapp of via Zoom.  

• Tussentijdse opvolging: via e-mail   

• Ik bezorg je alle relevante inspiratie, tips en info die je helpen groeien  

• Toegang tot de online Mastermindgroep voor coaches   

• Toegang tot mijn uitgebreide netwerk  

Training via: Cathy Spaas Academy 

Prijs: € 10.000,- excl. BTW  

Planning: Startdatum van de eerste 2 livedagen is juli 2020  
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Algemene voorwaarden 

Deze zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Cathy Spaas en/of de Cathy Spaas 
Academy diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, 
zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden in ‘klare taal’ geschreven. Als er 
wordt gesproken over een ‘Deelnemer’, dan wordt daarmee iedere persoon bedoelt, die deelneemt aan 
een programma, training, lezing en/of event van de Cathy Spaas Academy, daarover met Cathy Spaas 
in contact of in onderhandeling is.  

Geheimhouding 

Cathy Spaas is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar 
vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. Deze mag door de Deelnemer gebruikt 
worden voor de opmaak van diens eigen programma mits vermelding van de oorspronkelijke bron, in dit 
geval de Cathy Spaas Academy.  

Cathy Spaas zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke 
gegevens van de Deelnemer en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening 
aan de Deelnemer. De Deelnemer geeft Cathy Spaas toestemming om de over hem of haar verstrekte 
persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.  

Geschillenbeslechting 

Op de overeenkomsten tussen de Deelnemer en Cathy Spaas is het Belgisch recht van toepassing. Indien 
de Opdrachtgever en Cathy Spaas een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in 
onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure 
leidt, valt dit onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk 
Arrondissement Leuven. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen 
enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet 
leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Deelnemer erkent dat hij deze voorwaarden heeft 
gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden. 

Beeldmateriaal 

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Cathy Spaas voor gebruik en openbaarmaking van 
tijdens een evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer 
zichtbaar is. Het is de Deelnemer ook toegestaan om zelf beeldmateriaal te maken of te publiceren.  

Betaling 

Betalingen aan de Cathy Spaas Academy dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door Cathy Spaas 
ontvangen te zijn. Aanbetalingen worden niet terugbetaald. Indien je in termijnen betaalt, ben je alsnog 
verplicht om de restsom voor het volledige programma aan de Cathy Spaas Academy over te maken. De 
termijnen zijn puur een geste om de investering te spreiden. Het engagement tussen de Deelnemer en 
de Cathy Spaas Academy geldt voor de volledige opleiding en de totale investering.  

Cathy Spaas zal een programma alleen annuleren of wijzigen als het naar haar inzicht niet mogelijk is 
om dit voort te zetten. In dat geval zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd 
en krijgt de Deelnemer de mogelijkheid het programma op een later tijdstip alsnog te volgen, in beginsel 
tegen gelijke voorwaarden.  
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~ Hartelijk dank voor het vertrouwen  ~ 
Cathy Spaas 

 

 

 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Cathy Spaas bereidt de livedagen uitgebreid voor en de data voor de coaching sessies worden samen 
geprikt. Cathy Spaas houdt deze tijd vrij in haar agenda. Dit is haar engagement naar jou toe. Wij 
verwachten een even sterk engagement van jou als deelnemer eens je bent ingeschreven. Consequent 
en consistent zijn is van levensbelang voor een ondernemer. Wanneer jij toch besluit het programma 
niet te volgen of vroegtijdig stop te zetten, wordt er geen restitutie voorzien. Individuele sessies 
kunnen verplaatst worden mits melding binnen de 48 uur voor de afgesproken datum.  

Aansprakelijkheid 

Cathy Spaas zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met 
zorg samenstellen. De Deelnemer erkent dat die informatie een advies in algemene zin is, die de 
Deelnemer zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico kan toepassen. Om die reden kan aan dat advies 
ook geen rechten worden ontleend. Bij onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte) zal Cathy Spaas zich 
ook aan deze overeenkomst behouden en de afgesproken diensten naleven tot de opleiding is afgerond. 

Klantgegevens  

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Mailadres:  

Handtekening voor akkoord  

Opgemaakt te ...................................................... Op  ……… - …..…. - 2020  

Deze overeenkomst mag via mail verstuurd worden naar cathy@cathyspaas.com. 
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Cathy Spaas Academy 

Achelsedijk 6 

3950 Bocholt 

+32 472 53 26 74 

cathy@cathyspaas.com 

BE 0652.714.681 

cathy@cathyspaas.com

