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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 contraindicaties.

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.
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5. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €120,-- voor het eerste consult met intakegesprek
en met het bedrag van €80,-- per sessie hierop volgend. 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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