De velden van het formulier zijn het beste in te vullen door het bestand in Adobe Acrobat Reader te openen.
Deze is gratis verkrijgbaar via: https://get.adobe.com/nl/reader/

Toestemmingsformulier minderjarigen
In te vullen door Coachpraktijk Samen Verder, te ondertekenen door de ouder(s) of voogd,
de minderjarige (indien van toepassing) en Coachpraktijk Samen Verder.
Dit formulier dient te worden ondertekend door de ouder(s) of voogd van een minderjarige die niet of
potentieel wilsbekwaam is en door Coachpraktijk Samen Verder, die de coaching gaat geven. Te allen
tijde dient daarnaast de coachovereenkomst van Coachpraktijk Samen Verder te worden ingevuld,
waarbij de minderjarige als cliënt geldt. De coachovereenkomst wordt ondertekend door alle
gezagdragende personen: de ouder(s) of voogd. De gezagdragende ouder(s) of voogd dienen/dient
toe te zien op de rechten van de wilsonbekwame minderjarige.
De toestemming kan alleen schriftelijk ingetrokken worden door de gezagdragende ouder(s) of
voogd. Daarbij blijft de betalingsverplichting, zoals beschreven in de algemene voorwaarden, bestaan.
Wij werken hierbij volgens het reglement van CAT. Zie hiervoor: https://kwaliteitsysteem.nl/bulk/
docs/CAT_Reglement.pdf, hoofdstuk 7.
Over het algemeen geldt het volgende:
- Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam. De ouder(s) of voogd moeten voor een traject of losse
vervolgsessies toestemming geven en dit formulier ondertekenen.
- Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam. Zowel minderjarige als de ouder(s) of
voogd moeten voor een traject of losse vervolgsessies toestemming geven en dit formulier
ondertekenen.
- Minderjarigen van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam.
Alleen in het geval dat duidelijk is dat de minderjarige wilsonbekwaam is, dan moeten zowel de
minderjarige als de ouder(s) of voogd voor een traject of losse vervolgsessies toestemming geven en dit
formulier ondertekenen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ouder(1)/voogd:
Naam ouder(2):
Naam minderjarige:
Naam coach Coachpraktijk Samen Verder:

Data van het betreffende coachtraject of de losse vervolgsessies waarvoor met dit document
toestemming wordt verleend:

De verwachte vorm van het betreffende coachtraject of de vervolgsessies:
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Ondergetekenden verklaren dat:
- de minderjarige als niet of potentieel wilsbekwaam wordt beschouwd.
- de ouder(s) of voogd toezien/toeziet op de rechten van de minderjarige waar het deze
coaching betreft.
- de ouder(s) of voogd toestemming geven/geeft voor de coaching van de minderjarige
zoals beschreven in dit document.
- de coachovereenkomst van Coachpraktijk Samen Verder tevens is ondertekend door de
gezagdragende ouder(s) of voogd.
(optioneel) Ondergetekenden geven toestemming voor het maken van
beeldmateriaal ten behoeve van de cliënt. Beeldmateriaal zal nooit voor
andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.
Datum:

Handtekening ouder (1) of voogd:

Handtekening ouder (2):

Handtekening minderjarige:

Handtekening coach van Coachpraktijk Samen Verder:
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