Prepaid Card (strippenkaart)
Veel van mijn cliënten maken gebruik van een prepaid card om weer verder met elkaar te sparren. Binnen dat concept werkt het in principe zo, dat je van tevoren een tegoed inkoopt en dit in
gezamenlijk overleg kunt inzetten voor inzichtsessies.
De prepaid card wordt als heel prettig ervaren omdat je eigenlijk heel flexibel aan je eigen proces van groei kunt werken waarbij je geregeld op mijn steun terugvalt indien gewenst; een stukje
persoonlijke begeleiding voor je eigen proces.
Hoe werkt het?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je koopt en betaalt van tevoren een prepaid card, waarvoor ik je van tevoren een factuur
stuur.
Prepaid cards zijn er van 200 minuten (240 euro) of 500 minuten (600 euro). De grotere kaart
is ideaal wanneer je verdere verdieping zoekt.
Je stuurt mij een mailtje of een appje dat je een sessie wenst te hebben en wanneer het je
zou schikken (geef aub een paar data aan en ochtend of middag).
Mijn ochtendsessies kunnen vanaf 09:00 uur en de middagsessies vanaf 13:00 uur.
Ik kijk dan in mijn agenda wanneer ik ruimte heb en dan plannen we samen een sessie in.
Ik zet mijn tijdklokje en kijk op het einde van de sessie hoeveel minuten we gebruikt hebben.
Na elke sessie, ontvang je van mij een kort overzicht van wat je tegoed nog is en wat je gebruikt hebt, zodat we allebei hetzelfde overzicht hebben.
Wanneer je nog 40 minuten of minder van je tegoed over hebt of dit punt nadert, dan is het
mijn plicht je daarvan tijdig in kennis te stellen, bij voorkeur per mail.
Je kunt je prepaid card ook gebruiken om diepzinnige vragen bij mij neer te leggen via de
mail, whatsapp of Instant Messaging. Ik neem dan de tijd voor jou om daarop te antwoorden
zodat ik je zo goed mogelijk kan ondersteunen en te begeleiden. De tijd die daarmee gemoeid
gaat, breng ik weer in mindering op je strippenkaart tegoed.
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