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Algemene voorwaarden Individuele sessies Aumm Instituut
Beroepsprofessionaliteit
•
•

Ik ben lid van de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie. (SBLP)
Informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op www.sblp.nl
In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met mij te bespreken en te kijken of
we er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan kunt u kosteloos terecht bij een onafhankelijk
klachtenfunctionaris. Ik ben hiervoor aangesloten bij het NIBIG en voldoe aan de eisen van de Wkkgz.
Zie voor meer informatie https://nibig.nl

Kosten
De kosten per therapiesessie bedragen € 95.
De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.
De betaling geschiedt contant na afloop van het consult of kan via de bank worden overgemaakt.
Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
De factuur krijgt u binnen 2 dagen toegezonden per mail. Betalingen dienen binnen 14 dagen te
worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening
worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra
gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

Annulering van de therapie
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet
nagekomen kan worden. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren met een belangrijke reden afgezegd
worden. Bij afzegging korter dan 24 uur kan het volle tarief in rekening gebracht worden.

Algemene bepalingen:
•
•

•
•
•
•

De therapeut is aangesloten bij een beroepsorganisatie en valt onder de ethische en gedragscode en
beroepsprofiel van die beroepsorganisatie.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de
beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
Therapeut werkt onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
De cliënt verplicht zich middels de medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te
verstrekken.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen
de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
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De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle
fasen van de behandeling.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts,
indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De therapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van hetgeen in de sessie wordt
besproken.
De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheid verzekering te hebben afgesloten.
Als de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of
zij deze eenzijdig beëindigen.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen,
als redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut
zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een
overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten, tenzij anders wordt
overeengekomen.
Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of
kan per consult overgemaakt worden.
De cliënt en therapeut zijn op de hoogte van hetgeen hieronder staat vermeld over de privacy
wetgeving zoals die geregeld is in de AVG.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Door clienten verstrekte informatie wordt door de therapeut, diens personeel en/of voor de therapeut
werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De therapeut conformeert zich aan de geldende
privacywetgeving.
In de verslagen wordt alleen de voornaam gebruikt (of, indien gewenst, een code-naam) en onder
deze code in de computer opgeslagen.

Aansprakelijkheid
De therapeut beschikt over een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid
van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar,
vermeerdert met het eigen risico

Verhindering therapeut
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode van langer dan 4 weken niet in staat is zelf
de consulten of sessies te voeren, kan hij/zij voorstellen een collega therapeut in haar/zijn plaats in te
schakelen die de behandeling overneemt.

Telefonisch spreekuur
Mocht je na een consult tegen bepaalde zaken aanlopen of heb je er nog een vraag over dan is het
altijd mogelijk telefonisch of per mail contact op te nemen op het telefonisch spreekuur.
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Overige bepalingen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De cliënt gaat akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.
De afspraken die gemaakt zijn, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.
Na drie introductiesessies kan de cliënt bepalen of hij/zij verder wil gaan
De cliënt kan in principe na iedere sessie stoppen. Maar dat kan problemen opleveren met in gang
gebrachte processen die dan niet afgerond kunnen worden. In ieder geval volgt na het besluit om de
stoppen een afsluitend gesprek. Als er door omstandigheden een pauze in de behandelingen genomen
wordt, houdt de cliënt de therapeut op de hoogte van zijn emotionele toestand.
Tijdens de behandeling geldt de “Stop-code”, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de
therapeut of de cliënt “Stop” zegt.
De praktijk kan ten alle tijden de behandeling weigeren, opschorten of afbreken met opgave van
redenen.
Er kan doorgewezen worden naar andere therapeuten.
De cliënt wordt gevraagd van iedere sessie verslagen te maken, deze worden aan begin van de
volgende sessie besproken. Na afloop van de therapie worden deze terug gegeven.
Tijdens de therapie worden geen belangrijke beslissingen genomen zonder van te voren met de
therapeut te spreken (zoals: scheiding, andere baan, hypotheek nemen, zwangerschap etc).
De cliënt heeft een medische checklijst ingevuld en ondertekend (en een kopie ervan in bezit). Alle
eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of
anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
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