Praktijk In je Element
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BEHANDELOVEREENKOMST
De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) is van toepassing op deze
behandelingsovereenkomst.
PRIVACY VERKLARING (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Artikel 1
Persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met derden.
Artikel 2
Persoonlijke gegevens worden vastgelegd voor zover relevant voor administratie en
behandeling.
Artikel 3
Cliënt verklaart zich met het ondertekenen van de behandelovereenkomst akkoord met
de vastlegging genoemd onder artikel 2.
Artikel 4
Inzage en wijzigingen
Cliënt kan bij behandelaar inzage vragen in zijn persoonlijke gegevens en cliënt dossier.
Indien nodig worden persoonlijke gegevens gecorrigeerd of aangevuld. Zodra cliënt
wijzigingen doorgeeft worden deze bijgewerkt in het cliëntdossier.
Artikel 5
Bewaartermijn
Conform de wet WBGO is In je Element verplicht het cliëntendossier 15 jaar te bewaren.
Artikel 6
Indien op verzoek van cliënt persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden, dan
wordt hiervoor eerst een toestemmingsverklaring opgesteld.
Artikel 7
Persoonlijke gegevens worden bewaard conform voorschriften van de
beroepsvereniging.
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Praktijk In je Element
BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten
tussen de therapeut en de cliënt.
Artikel 2
Een afspraak met de therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd
van de afspraak te worden afgezegd. Een tijdig afgezegd consult wordt niet in rekening
gebracht. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult wel in
rekening gebracht.
Artikel 3
De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na factuurdatum
betaald te zijn.
Artikel 4
Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zal de hulpverlener de cliënt een
betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de
betalingsherinnering, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan
wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze
vordering komen voor rekening van de cliënt.
Artikel 5
Er zijn ziektekostenverzekeraar die consulten geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Informeer hiernaar bij de uw eigen verzekeringsmaatschappij. Als therapie vergoed
wordt, dient de cliënt de rekeningen zelf te betalen en vervolgens in te dienen bij
zijn/haar verzekeraar.
Artikel 6
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig artikel 4 ter betaling geldt
onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.
Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken
kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel
als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.
Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te
schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
------------------------Deze regeling behoort bij de standaard-behandelings-overeenkomst
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