Behandelovereenkomst
Naam praktijk:
Naam therapeut:
Adres praktijk:
AGB praktijkcode:
VBAG-licentienummer:
AGB-code:
RBCZ-code:

Diana Boonen Coaching & Therapie
D.K. Boonen
Abel Tasmanrede 33, 2725 KX Zoetermeer
90063959
21710005
90104670
180117R

Naam cliënt:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Emailadres:
Geboortedatum:
VBAG beroepscode
•
•
•

De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

Afspraken behandelingen/consulten
•
•
•
•
•
•

Vooraf heeft de cliënt zich geïnformeerd over de kosten per behandeling. De tarieven zijn te vinden op de website.
De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waarin telkens een gesprek plaatsvindt.
Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
Een eerste consult inclusief anamnese duurt 1,5 uur. Een vervolgbehandeling duurt 1, 1,5 of 2 uur.
Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.
Bij verhindering zal de cliënt minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail afzeggen. Voor afspraken
die binnen 48 uur worden afgezegd of waarbij u niet komt, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

Betaling en kosten
•
•
•

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 95,- voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag
van €75,- per uur hierop volgend. Deze kosten zijn bepaald in 2018 en kunnen wijzigen.
De kosten van de behandeling dienen na de behandeling te worden voldaan per pin of contant.
Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de therapeut de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie
•
•

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij
uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Verhindering therapeut
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de
behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling
overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te
maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.
Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen in rekening gebracht tot de eerder
genoemde datum.
Diana Boonen Coaching & Therapie
T 06 29492409 E info@dianaboonen.nl
W dianaboonen.nl
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Paraaf cliënt:
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Aansprakelijkheid
De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is
beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij
geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of de Stichting
Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). Uw therapeut kan u hierover informeren.
De klachtenfolder van de VBAG staat ook vermeld op de website. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG
Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij
de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
Telefonisch spreekuur
Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt wenst te bespreken, is de therapeut
hiervoor telefonisch bereikbaar. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 25,- in rekening worden gebracht.
Privacy en informatieverstrekking
De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener
zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform
de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de
behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek (intakegesprek) relevante informatie voor de
behandeling aan de therapeut te verstrekken.
De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden
opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt
tegen het gebruik voor statistische doeleinden. U vindt de uitgebreide privacyverklaring op de website.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar
behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De cliënt geeft toestemming tot het overdragen van informatie, die relevant is voor de behandeling, aan een eventuele
waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid.

Datum:
Plaats:

Zoetermeer

Naam cliënt:

Naam therapeut:
Praktijknaam:

Handtekening
cliënt:
(indien minderjarig ouders/voogd)

Handtekening
therapeut:

Diana Boonen Coaching & Therapie
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