Behandelovereenkomst
Tarieven
Voor de actuele tarieven voor de behandeling haptotherapie (volwassenen, kinderen en
pubers of zwangeren) dient u de website: www.haptotherapieleidscherijn.nl te
raadplegen. De intake/kennismaking geldt als een behandeling en wordt gefactureerd.
Een behandeling in de praktijk duurt 50 minuten. Een telefonisch consult wordt in
rekening gebracht per minuut.
Vergoeding zorgverzekering
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van een
haptotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. Deze kosten vallen niet
onder de eigen risico van uw zorgverzekering. Een overzicht van de vergoeding voor
haptotherapie door de zorgverzekering vindt u op de website van onze
beroepsvereniging de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl onder het kopje
‘vergoeding’. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen
zorgverzekering.
Betaling facturen
De facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Na dertig dagen zijn
wij gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen, waarvoor €5 administratiekosten
in rekening gebracht mag worden. Overmacht ten aanzien van de betaling aan uw kant
kan en moet u te allen tijde met de therapeut bespreken.
Verhindering
No show
Een no-show is een afspraak die niet (op tijd) is afgezegd. Op het moment dat
afspraken niet op tijd worden afgezegd, mogen de kosten van €75 voor het gemiste
consult in rekening gebracht worden.
Afspraken moeten op de volgende momenten worden geannuleerd:
• Afspraken op maandag van 9-22 uur, dienen vóór 9 uur op de vrijdag,
voorafgaande aan de maandag, te worden afgezegd.
• Afspraken op dinsdag tot en met vrijdag van 8-17 uur, dienen minimaal 24 uur
•

van tevoren worden afgezegd.
Afspraken in de avonduren van 17-22 uur, dienen 48 uur van tevoren te worden
afgezegd.

Privacyverklaring
Het is belangrijk dat u de inhoud van de privacyverklaring van de praktijk kent,
voordat u uw eerste afspraak heeft. Deze verklaring is te lezen op de website of op
te vragen in de praktijk.
Informatieuitwisseling
Na ongeveer de eerste 2 á 3 behandelingen en/of bij beëindiging van de behandeling,
wordt doorgaans uw huisarts en/of verwijzer geïnformeerd. Dit gebeurt schriftelijk
en alleen met instemming van u. Elk overleg met derden ten behoeve van de
begeleiding gebeurt alleen na overleg en met toestemming van u.
Goede zorg
GZ-Haptotherapeut mw. S. Hickox-Vriens is opgenomen in het kwaliteitsregister GZHaptotherapeuten van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Op de website van
de VVH vindt u meer informatie over de beroepscode en klachtenprocedure.
Behandeling
Samen met u bepalen we de behandelwijze en het doel van de behandeling.
Beëindiging van de therapie
Ter afsluiting van het therapieproces is er bij voorkeur een afsluitende behandeling
of gesprek, nadat u of de therapeut deze beëindiging van de therapie heeft
aangekondigd.
Handtekening ter akkoord
Datum:

……………………………………………………….

Handtekening GZ-Haptotherapeut:

………………………………………………………

Naam en handtekening client > 16 jaar:

……………………………………………………...

Naam en handtekening cliënt (12-16 jaar):

………………………………………………………

Naam en handtekening ouder/voogd client <16 jaar:……………………………………………………….

