
 
 

Algemene voorwaarden bij behandelovereenkomst medische en 
psychosociale sector 
        

Pagina 1 van 5 

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                    
  

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Jeri 
Willemsen van praktijk Jeri Saya en de cliënt. 

IN HET KADER VAN DE WET GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST (WGBO) 

 
1.  Vanaf het eerste consult is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze 

behandelingsovereenkomst is op schrift vastgelegd en wordt bij het eerste consult 
ondertekend. We leggen hiermee vast dat we in “samen” overeenstemming een 
behandelsessie in gaan.  

 
2.  De behandelingsovereenkomst is tweeledig;  
        a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de  
                   verhouding therapeut – cliënt. 
       b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en  

      behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd. 
 
3.  De overeenkomst kan door de volgende omstandigheden worden beëindigd: 

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn; 
b. Cliënt geeft aan, mondeling of schriftelijk dat men geen sessies meer wil afspreken; 
c. De therapeut geeft aan mondeling geen sessies meer te zullen geven, omdat doelen zijn 

behaald en/of verder resultaat in de tijd zal geschieden.  
d. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de  

competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. 
Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra- 
indicaties. 

 
4.  De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een  
   termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders   
    afgesproken tussen therapeut en cliënt.  
 
 

Praktijk “Jeri Saya” voor natuurgeneeskunde, bioresonantie, 
levendbloed analyse en iriscopie 
Anna van gelrestraat 9  
3882 CM Putten 
0620061409 
info@jeri-saya.nl 
www.jeri-saya.nl 
KvK nummer: 66455995 
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5. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  €125,-- voor het eerste consult met intakegesprek 
en met het bedrag van €85,-- of 105,-- per sessie hierop volgend afhankelijk van de duur van de sessie. 
Te voldoen: contant of per pin.  Afzeggen van de afspraak dient minstens 24 uur van te voren te 
geschieden. Indien dit niet gebeurt, wordt er 20 euro in rekening gebracht. Om welke reden dan ook.  
 
6. Indien sprake is van een nieuwe afspraak, waarbij een nieuwe overeenkomst van kracht zal gaan 
(langer dan 3 maanden na laatste behandeling). Zal opnieuw het uur tarief van het eerste consult 
gelden.  
 

7. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Jeri Saya gelezen “welke vermeld staat op de 
website van praktijk” www.jeri-saya.nl en cliënt stemt in met dit privacyreglement.  
 

8. Praktijk Jeri Saya is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door 
parkeren op of het betreden van het terrein aan de Anna van Gelrestraat 9 te Putten, noch voor andere 
schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet. Client 
gedraagt zich als gast er wordt tijdens of op ons terrein niet gerookt en geen alcohol gedronken. De 
kosten van eventuele vernieling van de therapeut door de cliënt, zullen op de cliënt worden verhaald. 
 

9. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie of doorgeven 
van onjuiste informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid 
en rekening van de cliënt. 

 

Verder mocht u onverhoopt klachten hebben, dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de 
beroepsorganisatie VBAG (www.VBAG.nl) van de desbetreffende therapeut. De therapeut is daarnaast 
geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

 
Datum: ..................................................................... Plaats: ............................................................  
 

Handtekening therapeut                                                    Handtekening cliënt  

 

 

Naam therapeut: Jeri Willemsen, VBAG registratienr: 21911001, Persoonlijk AGB-code 90102401   

Praktijk AGB-code 90061853, RBCZ registratienr: 190726R, voor meer info: www. Jeri-saya.nl  
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Privacy verklaring. 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken 
vanuit de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet WGBO. 

Deze wet is op 1 april 1995 in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten 
opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners.  

 
– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Adres gegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 

 persoonlijke informatie zoals vastgelegd in het cliënten dossier 
 in geval van langdurige ziekte of overlijden gaat u er mee akkoord dat mw. C. 

Neis van praktijk tree of life inzage krijgt in u NAW gegevens om contact met u 
te zoeken over het te volgen beleid inzake uw behandeling. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem 
dan contact met ons op via info@jeri-saya.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 
Praktijk Jeri Saya verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren, afspraken te maken en deze evt op verzoek met u te delen 

– In uw cliënten dossier worden gegevens bewaard om de behandeling te kunnen 
uitvoeren en deze te evalueren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Praktijk Jeri Saya neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier 
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om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder 
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk Jeri Saya) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Praktijk Jeri Saya bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maar volgens de 
wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wet WGBO. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam, geboortedatum, adres gegevens, telefoonnummer, e-
mailadres, behandelend huisarts/specialisten, medicatie, dossier en journaal 
vorming van behandelingen. 

o Termijn: 20 jaar 
o Reden:   wettelijke verplichting bewaartermijn dossier cliënt , 

Administratie en contactmogelijkheden 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Praktijk Jeri Saya verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. En uitdrukkelijk bij diens goedkeuring. 

Inzien van dossiervorming op aanvraag van cliënt 
Op verzoek van de cliënt kan een deel van het dossier worden ingezien en eventueel 
kosteloos worden gekopieerd (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Indien 
cliënt een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met 
cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal 
een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief van 
€80,--. 

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Praktijk Jeri Saya gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk Jeri Saya gebruikt cookies 
met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 
optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd 
over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich 
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Praktijk Jeri Saya neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jeri-
saya.nl  
 
 
 


