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Akkoordverklaring 

Als gediplomeerd gezondheidscoach, orthomoleculair therapeut volgens de kPNI en Mind-Walk® trainer is 
het mijn missie om jou te inspireren om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Mijn intentie als 
coach/therapeut is niet om jou een bepaalde levensstijl op te leggen, maar om je te inspireren, je te 
ondersteunen, je verantwoordelijk te houden voor je doelstellingen en je te begeleiden op jouw weg naar 
een betere gezondheid en meer energie.   

Kan je je helemaal vinden in deze filosofie en wil je graag met mij een traject opstarten? Lees dan deze 
Akkoordverklaring goed na vóór onze eerste consultatie. Tijdens jouw eerste consultatie beantwoorden 
we graag alle resterende vragen en zullen we jou ook vragen om deze Akkoordverklaring te ondertekenen 
voor akkoord.  

1. Wie zijn wij? 

Vicky De Laet is gediplomeerd gezondheidscoach, orthomoleculair therapeut volgens de kPNI en Mind-
Walk® trainer.  Zij begeleidt klanten (waaronder particulieren, scholen, instellingen, bedrijven…) met 
holistisch gezondheids- en leefstijl advies.   

Design Your Balance is de handelsnaam van Vicky De Laet, eenmanszaak, gevestigd te Mastboomlaan 1, 
1820 Perk en met ondernemingsnummer 0731.909.243, hierna: “Design Your Balance”.  

2. Hoe werken wij? 

Tijdens onze eerste consultatie zullen wij jou vragen stellen om een uitgebreide intake te doen om jouw 
huidige situatie, vraagstelling & problematieken alsook doelen in kaart te brengen. Het Intake Document 
mag je ten allen tijden opvragen ter inzage. Zo weet je precies welke gegevens we nodig hebben om jou 
verder te kunnen helpen. 

Op basis van dit Intake Document kunnen wij een coachings-of samenwerkingstraject op maat voorstellen 
en geven wij jou ook onze tarieven mee voor een dergelijk traject. Onze standaardtarieven kan je ook 
terugvinden op onze website via volgende link: https://www.designyourbalance.be/aanbod.  

Daarnaast zijn wij ook erkend als partner bij Emma.Health en kunnen wij jou informatie verstrekken over 
de diensten aangeboden door Emma.Health. Het afnemen van de (bloed-, DNA-, of andere ) stalen alsook 
het bespreken van de resultaten gebeurt steeds door een arts. Nadien kan je ook beslissen om de 
informatie te delen met ons waarna wij jou vanuit onze achtergrond en op basis van de beschikbare 
informatie verder kunnen adviseren.  

3. Rechten en plichten  

Jouw rechten en plichten als klant alsook onze rechten en plichten als jouw gezondheidscoach, zitten 
vervat in deze Akkoordverklaring én ook in onze Algemene Voorwaarden.. Je kan de Algemene 
Voorwaarden nalezen via volgende link: https://www.designyourbalance.be/algemene-voorwaarden.  

Door de ondertekening van deze Akkoordverklaring bevestig je immers ook jouw akkoord met onze 
Algemene Voorwaarden.  
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4. Jouw persoonsgegevens 

Privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. We beperken de 
persoonsgegevens die we opvragen dan ook tot het absolute minimum. Maar, om jou goed te kunnen 
verderhelpen hebben we wel bepaalde persoonsgegevens nodig, waaronder informatie met betrekking 
tot jouw gezondheid.   

Elk traject dat we opstarten start dan ook met het invullen van ons Intake Document waarin wij bepaalde 
persoonsgegevens zullen noteren en zorgvuldig bewaren. Deze persoonsgegevens kunnen ook 
gezondheidsgegevens bevatten waaronder: jouw gewicht en lengte, bepaalde medische klachten of 
aandoeningen, medicatie, jouw algemeen welzijn,…  

Wij zijn erkend als gezondheidcoach bij Emma.Health. Indien je ervoor kiest om een beroep te doen op 
Emma.Health en om via een onderzoek van bijvoorbeeld jouw DNA, bloed,…  meer te weten te komen 
over jouw ideale voeding-, beweeg-, en leefgewoontes, kan je ervoor opteren om ons toegang te geven 
tot jouw digitale Emma rapporten met gezondheidsgegevens.  

Het ondertekenen van deze Akkoordverklaring bevestigt jouw uitdrukkelijk akkoord en hiermee geef je 
jouw expliciete toestemming aan Design Your Balance om jouw persoonsgegevens, waaronder 
gezondheidsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend met het oog op 
het aanbieden van jouw persoonlijk traject. Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door aan derden, 
zonder jouw expliciete en voorafgaande toestemming.  

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Design Your Balance kan je terugvinden 
in onze Privacy Policy via volgende link: https://www.designyourbalance.be/privacy-policy.  

 

 

Gelezen en goedgekeurd, 
De klant, 
 
 
 
(Naam+ handtekening) 

 
 
 
 
 
Vicky De Laet 

 


