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LICENTIEVOORWAARDEN 2020 

en in- en verkoopprijzen Leefstijlplan natuurlijk in balans per 01 01 2020 

 

 

1. INKOOP  

 

Inkoop eerste kalenderjaar: 3 opties, prijzen in euro’s ex btw, per klant 

• Inkoop menu’s met looptijd van 3 maanden:   100,--  (= 33.30 per maand) 

• Inkoop menu’s met looptijd van 6  maanden:    175, --      (= 29.16  per maand) 

• Inkoop menu’s met looptijd van 12 maanden:   300 --  (= 25,- per maand)  

• Verlengingen per 3 maanden:   80,-  (= 26.66 per maand) 

• Verlenging per maand     40,-  (= 40,- per maand) 

 

Inkoop van daaropvolgende, niet onderbroken kalenderjaren: 50% extra korting 

• Inkoop menu’s met looptijd van 3 maanden:   50,--  (= 16,60 per maand) 

• Inkoop menu’s met looptijd van 6 maanden:   87,50   (= 14,58  per maand) 

• Inkoop menu’s met looptijd van 12 maanden:  150,--   (=  12.50per maand) 

• Verlengingen per 3 maanden:   40,-  (= 13,33 per maand) 

• Verlenging per maand     20,-  (= 20,- per maand) 
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Nieuw: kennismakingsmenu’s en stabilisatiemenu’s  

3 dagen op maat gemaakte menu’s met brood vervangende opties per categorie/soort:    

25,00 ex btw inkoop (verkoop adviesprijs: x factor 2.5) 

7 dagen:  35,- ex btw (verkoopadviesprijs x factor 2.5) 

Extra voordeel: als de cliënt kennismakingsmenu’s afneemt en daarna besluit om een traject van 

minimaal 3 maanden te kopen voor 100,- euro excl btw krijg je als coach 2 weken stabilisatiemenu’s 

gratis. 

 

Verkoopadvies prijzen: 

• incl. PLA door coach; en incl. personal coaching op locatie, 

conform richtlijnen Leefstijlplan natuurlijk in balans 

• Adviesprijs: eerste drie maanden 399,-- euro incl. btw; 

• tip: langere trajecten en/of verlengingen met voordeel aanbieden zodat de marge voor jezelf 

groter wordt. 

 

Algemene voorwaarden licentie 

• Verplicht: geldig G&W certificaat theorie en praktijk basistraining 

• Licentie 99.- ex btw per kalenderjaar; ingaande na volledige certificering per 1 jan.  

• Werkwijze conform de kwaliteitseisen en protocollen van Leefstijlplan natuurlijk in balans 

• Gebruik van de Eetmeter toegestaan (aanbevolen) 

• Vermelding op www.leefstijlplannatuurlijkinbalans.nl 

• Plaatsing LNIB logo op website coach met doorlink naar 

www.leefstijlplannatuurlijkinbalans .nl  

• Gebiedsbescherming straal 15.000 inwoners 

• Plagiaat concept verboden  

• Concurrentiebeding t.a.v. het concept van de menu’s tot 6 maanden na beëindiging 

samenwerking (bij overtreding boete 750,- euro per maand) 

• Beëindiging samenwerking: schriftelijk 3 maanden van te voren.  

Op klantniveau: 

• Persoonlijke intake van 1.5 uur 

• Leidraad is het PLA van LNIB  

• Gebruik logboek LNIB en weegkaart LNIB 

• In principe iedere 2 weken een professioneel coach gesprek op locatie en meten/wegen 

• Evaluatie/BRAVO smart analyse  na afloop 

• coach is zelf verantwoordelijk voor aansprakelijkheidsverzekering voor personal coaching 

(informeer naar service met collectiviteitskorting via Gezond & Weldoen) 

• coach is zelf verantwoordelijk voor naleving regels privacywetgeving AVG  
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• coach is zelf verantwoordelijk voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering (via Gezond & 

Weldoen is korting mogelijk). 
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