
BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Naam cliënt Geboortedatum:

Straat en huisnummer:                                                        Postcode en woonplaats: 

Zorgverzekeringsnaam nummer:                                         ID en zorgpas meenemen.

GEHEIMHOUDING:
De therapeut is gehouden aan de VBAG – beroepscode (www.VBAG.nl) en verplicht om uw 
handtekening te vragen, sinds 25-5-2018 de AVG – wet (Alg.Verordering Gegevensbescherming). 

Door ondertekening van deze behandelingsovereenkomst geeft u uw therapeut toestemming om uw 
“gewone” persoonsgegevens (NAW) en uw “bijzondere” persoonsgegevens (gegevens over uw gezondheid) 
te verwerken in uw cliënten dossier. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten 
gebracht als de client daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld met overleg naar uw 
HuisArts ea medici.

AFSPRAKEN BEHANDELINGEN:
Therapie is een gezamenlijk proces dat alleen succes kan hebben als beide partijen zich ten volle op een 
positieve manier inzetten. De behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de client en als 
behandelaar vrij om de behandeling op elk gewenst moment te beëindigen. De 1e behandeling duurt 
anderhalf uur en kost 99,00 euro. Een Itovi test ( is 31,00 euro) en oliën voor thuisgebruik worden apart 
berekend. De vervolgbehandelingen duren 75 min. en kosten 88,00 euro incl. Oliën. Extra tijd in overleg is 1 
euro per minuut. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Sommige wel gedeeltelijk. Informeer 
uzelf vooraf hierover. U dient zelf voor vergoeding zorg te dragen en uw factuur in te sturen. Na afloop kunt 
u direct betalen, pinnen heeft de voorkeur, daarna krijgt u de factuur in uw email. Bij beëindiging van de 
behandelingen blijven de geheimhouding en de betalingsverplichting van kracht van de behandelingen.
Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan altijd met mij dat u mij ook 
daadwerkelijk persoonlijk gesproken hebt. Minimaal 48 uur voor de feitelijke gemaakte afspraak. Dan kan ik
de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat, waarmee deze client dan 
ook eerder geholpen is. Als u binnen 48 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, 
wordt deze altijd aan u doorberekend.

BIJZONDERE BEPALINGEN:
De praktijk heeft een vervangingsregeling met collega therapeuten. (Deze staan op de website vermeld). Zij 
zijn vanuit dezelfde visie / achtergrond werkzaam. Bij evt.ziekte of vakantie kan, indien dit gewenst is 
vervanging worden geboden. Dossiers worden echter niet overgedragen.

AANSPRAKELIJKHEID:
Als therapeut heb ik een Collectieve Beroeps Aansprakelijkheids Verzekering. 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 Klacht commissie van de VBAG en voor het Tuchtrecht bij Stichting TCZ. Tuchtrecht Complementaire 
Zorg (www.tcz.nu). Het klachtenformulier is verkrijgbaar in de praktijk. Je kan het ook aanvragen bij de 
ledenadministratie@vbag.nl Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop 
“Klachtencommissie” is vermeld. Niet tevreden vertel het mij. Wel tevreden vertel het aan mij en anderen.

Naam client en handtekening: Naam therapeut en handtekening:

Lianne Luijks. Oosterpad 62.
1402 NG BUSSUM.
06 51 99 36 52


