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NIEUWSBRIEF ZOMER 2022 

Beste coachee, 

 

Eerst en vooral wens ik jou een fijne zomerperiode toe, geniet waar mogelijk van warmte en 

zon en voor sommigen onder jullie van een mooie vakantie! Af en toe even tijd nemen voor 

jezelf en/of je dierbaren, je batterijen opladen en tot rust komen kan een mooi 

zomervoornemen zijn.  

 

Ook Vita Vitale gaat er deze zomer even tussenuit, van 21 juli 2022 tot en met 15 augustus 

2022 ben ik met vakantie. 

Voor dringende zaken kan u uiteraard steeds bij uw huisarts terecht. 

De voorbije maanden is er achter de schermen hard gewerkt om jullie nog beter van dienst 

te kunnen zijn. Diverse opleidingen en workshops werden gevolgd, nieuwe inzichten 

verworven en ook de thuispraktijk werd in gebruik genomen om extra mogelijkheden te 

creëren. Al deze zaken staan in het teken van een nog betere dienstverlening met nog 

ruimer aanbod.  

 

Vita Vitale stond van in het begin voor een persoonlijke begeleiding op maat van uw 

behoeften, zorgen en noden, wat ik naar de toekomt toe wil kunnen blijven garanderen. 

Daarom zullen er vanaf 1 september 2022 enkele wijzigingen plaats vinden, u kan ze 

terugvinden en nalezen in bijlage.  

Hebt u vragen, aarzel zeker niet me te contacteren.  

 

Dank voor het vertrouwen en een fijne vakantie gewenst,  

vitale zomergroeten,  

Pam  

 

mailto:pam@vitavitale.be


 

 

WIJZIGINGEN VANAF 1 SEPTEMBER 2022 

 

 Kan u uitzonderlijk niet op een gemaakte afspraak aanwezig zijn,  

gelieve dan zo snel als mogelijk en uiterlijk 3u voor aanvang van de 

afspraak per sms-bericht (geen whatsapp) of telefonisch te verwittigen.  

Bij niet tijdige verwittiging zal de sessie in rekening gebracht worden.  

 

 In uw en ieders belang dient het voorziene tijdsslot van een coaching 

gerespecteerd te worden. Bij laattijdig starten kan er helaas niet 

afgeweken worden van de voorziene algemene agenda.  

U kan bij het maken van een afspraak steeds aangeven dat u graag een 

langere consultatie wenst. (Zie tarificatie onderaan de pagina)  

 

 Voor nieuwe klanten wordt er met een kennismakingsvragenlijst gewerkt 

die voorafgaand aan de eerste sessie online ingevuld kan worden.  

U kan de vragenlijst vinden op de website www.vitavitale.be 

Om de verwerking hiervan te kunnen garanderen is het aangewezen 

deze minstens 5 dagen voor uw eerste gesprek in te vullen.  

Uiteraard behoren de gegevens die u invult tot het medisch 

beroepsgeheim en zullen deze met de nodige discretie en respect voor 

uw privacy behandeld worden.  

 

 Omwille van praktische redenen wordt op het einde van elke sessie 

afgerekend. U kan betalen via payconic, uw bankapp of contant.  

Wenst u via factuur te betalen, gelieve dit vooraf te melden.  

 

 Tarificatie geldig vanaf 1 september 2022: 

Standaard 
Coaching 
(75 minuten)  

50 euro  Standaard Online 
coaching  
(75 minuten)  
 

50 euro  

Extra tijdsslot  
30 min 
(mits vooraf 
geboekt) 

20 euro extra Telefonisch 
gesprek  
> 15min  

10 euro per 15 
min 

 

http://www.vitavitale.be/

