BYAZ – Coaching aanbod
Geldig vanaf 1 september 2010
Coaching is een krachtig instrument waarmee je je potentieel kunt
ontdekken en ontwikkelen. Het laat je toe beter te presteren en betere
resultaten te behalen.
Het is de aangewezen methode om je focus en actie te optimaliseren!
Misschien ben je hier nog niet helemaal van overtuigd en twijfel je of
het iets voor jou kan betekenen. Grijp nu je kans!
Want BYAZ heeft volgend bijzonder aanbod voor jou bedacht:
Artikel 13:

Bijzondere voorwaarden

Tijdelijke aanbieding geldig voor:
artikel 2, 8 en 9 van het standaard contract
• Artikel 2:
Coaching is een heel individueel en specifiek gebeuren. Hoe weet je nu of je de
juiste keuze hebt gemaakt? Neem je niet teveel risico om je onmiddellijk te engageren voor een
traject? Wij verstaan dit probleem en bieden daarom het intake (eerste) gesprek (minstens 1,5
uur) volledig gratis aan (waarde 150 euro). Na dit gesprek hebben we al een eerste indicatie of
het “klikt” tussen coach en coachee. Dit is een nodige voorwaarde om tot een goed resultaat te
komen.
• Artikel 8:
Eén gesprek is misschien niet voldoende om je volledig op je gemak te voelen en
om je vertrouwen in coaching te bevestigen. Dit risico is door BYAZ gedekt op volgende manier:
BYAZ biedt je ook de twee daaropvolgende aan in ruil voor wat jij vindt dat deze sessies waard
zijn geweest. Je betaalt wat je redelijk vindt, met een “minimum vergoeding” van 1 euro per
uur voor deze twee sessies!
Na deze sessies kun je beslissen om niet verder te gaan of kunnen we bespreken wat voor jou
wenselijk is!
• Artikel 9:
Indien de opdrachtgever dit wenst, kan de overeenkomst na het (kosteloos)
intake gesprek en de eerste 2 daaropvolgende sessies, zonder enige verplichting, noch kosten,
stopgezet worden.
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