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Overeenkomst Ontwikkeladvies 
 

Je maakt gebruik van de subsidiemaatregel Ontwikkeladvies. De subsidie voor het 
ontwikkeladvies kan ik enkel na afronding van het volledige traject aanvragen, waardoor het 
voor jou gratis is. Hiermee draag ik het financiële risico. Ik krijg bijvoorbeeld niets betaald als jij 
tussentijds stopt met het ontwikkeladviestraject of onvolledige of onjuiste informatie verstrekt op 
grond waarvan de aanvraag kan worden afgewezen. 
 

We maken daarom de volgende afspraken: 
 

- We plannen drie afspraken met elkaar. Ik ga er natuurlijk van uit dat het je intentie is om 
het traject volledig te doorlopen. Mocht je desondanks tussentijds met het traject stoppen 
dan vraag ik je wel de benodigde documenten voor de subsidieaanvraag te 
ondertekenen. Doe je dat niet, dan stuur ik je een factuur voor de gesprekken die wel 
hebben plaatsgevonden voor € 200,- per gesprek, inclusief btw. 
 

- Mocht je onverhoopt een afspraak niet kunnen nakomen, geef dit dan uiterlijk 24 uur 
voor de afspraak door. We maken dan een nieuwe afspraak. Je kunt tijdens het 
Ontwikkeltraject maximaal 1x een afspraak verzetten.  

 

- Ik vertrouw er op dat je volledige en juiste informatie verstrekt over je situatie.  
Mocht blijken dat je onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt op grond waarvan 
de subsidie wordt afgewezen dan zul je het ontwikkeladviestraject à € 700,- (inclusief 
btw) zelf moeten betalen.  
 

- Het succes en de waarde van jouw Ontwikkeladviestraject zijn in hoge mate afhankelijk 
van jouw eigen inzet. Als coach heb ik een inspanningsverplichting om jou naar beste 
kunnen te begeleiden. Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor jouw eigen ontwikkeling 
en jouw eigen keuzes. Heb je specifieke vragen, stel deze dan.  
 
 
 

Voor akkoord 
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