BEHANDELOVEREENKOMST
Het volgende heb ik gelezen:
- De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en
plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
- De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen
dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

- De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de
behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
- De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden
opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt
tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
- De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling
niet geëigend en/of toereikend is.
- De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 85,00 (euro) voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag
van €57,50 per sessie hierop volgend.
Op deze overeenkomst zijn de bijgesloten Algemene Voorwaarden behorende bij behandelovereenkomst van mei 2020 van
toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de therapeut een exemplaar van de door de cliënt op iedere pagina
geparafeerde en op de laatste pagina ondertekende algemene voorwaarden heeft ontvangen.
In vakantieperiodes/ periodes van langere afwezigheid worden de behandelingen waargenomen door Energetische praktijk
Ruben Oosterbosch, Hoogstraat 29, 6083 EE Horn of Molenveldweg 18, 6231 RX Meerssen.
Plaats: __________________________________________

Plaats: _____________________________________

Datum: _________________________________________

Datum: ____________________________________

Cliënt: __________________________________________

AGB-code therapeut: 90-103992

Adres: __________________________________________

Lidcode beroepsvereniging VBAG: 21705001

Postcode, Woonplaats: ________ ____________________

RBCZ registratienummer: 171107R

Geboortedatum: __________________________________

Praktijk AGB-code: 90-063328

Handtekening cliënt:

Handtekening A.M.C. Driessens

