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Overeenkomt mentale training en begeleiding 
 

Onderzoek 
- De keuze van testmateriaal of onderzoeksmethode ligt bij de sportpsycholoog. 
- Voor correcte onderzoeksuitvoering is de sportpsycholoog verantwoordelijk. 
- Deelname aan onderzoek gebeurt op vrijwillige basis van de sporter. Bij sporters jonger dan 16 

jaar  is goedkeuring van ouders/verzorgers nodig. 
 
Afspraken 
- Van de onderzoeksgegevens en het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de trainingsessies wordt 

in een persoonlijk dossier bewaard door de sportpsycholoog. De sporter heeft ten alle tijden het 
recht ter inzage van het persoonlijk dossier. 

- Sporter krijgt elke training huiswerk mee en de sporter maakt daar een eigen dossier voor aan. 
- In totaal zullen er in het basis traject maximaal 15 sessies plaatsvinden.  
- Annuleren dient minimaal 24 uur van te voren gedaan te worden. Indien dit niet is gebeurd, 

kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
- Alle informatie zal door de sportpsycholoog vertrouwelijk worden behandeld. 
- Tijdens het eindgesprek is het mogelijk dat de coach, begeleider en/of ouder aanwezig zijn.  
 
Algemene voorwaarden / Betalingsvoorwaarden 
- Voor elke sessie is een bedrag van €75,00 verschuldigd aan de sportpsycholoog.  
- Nadat de hulpvraag is vastgesteld wordt er een trajectplan uitgewerkt en voorgelegd, waarvoor 

€75 wordt gedeclareerd. 
- Aan het eind van het traject ontvangt de sporter een schriftelijke evaluatie van het gehele traject 

waarvoor €75 voor wordt gedeclareerd.  
- Sporter ontvangt maandelijks een factuur waarin de kosten zijn opgenomen die in de betreffende 

periode hebben plaatsgevonden.  
- Sportpsychologisch onderzoek en sportpsychologische consulten worden door sommige 

zorgverzekeraar binnen een bepaald pakket vergoed. De kosten kunnen, wanneer de sporter een 
status heeft, mogelijk ook gedeeltelijk gedeclareerd worden bij het Olympisch Netwerk.   

- Voor observatie en afspraken op locatie worden reiskosten in rekening gebracht. 
- Door ondertekening van deze overeenkomst gaat sporter akkoord met de algemene voorwaarden 

en de betalingsvoorwaarden zoals die in de praktijk van Stéphanie Kuiper gehanteerd worden.  
 
Hieronder vernoemde sporter en sportpsycholoog gaan akkoord met een samenwerking voor 
uitvoeren van mentale training en begeleiding.  
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