Behandelovereenkomst met AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming) blad 1 van 3
De ondergetekende,
Voornaam en voorletters:

Achternaam:

geboren op:
nader aan te duiden als ‘de cliënt’
Adres:
Telefoonnummer:
e-mail:

Postcode/Plaats:
06:

Verklaart hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:
Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes.
(hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden, zie info website
www.praktijktimandra.nl)

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide
partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben
genomen en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de
overeenkomst zal plaatsvinden. De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad
en in het kader van de WVG (Wet Privacy Bescherming) blad 3. Op deze overeenkomst is
het Nederlandse Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld (ook blad twee z.o.z. ondertekenen) te …

datum:

BATC Natuurgeneeskundig therapeut

Cliënt boven 12 jaar

ouder

ouder

…

…

…

…

Naam: Jacqueline van der Heijden
BATC beroepsregistratienr.: BR- 478
AGB zorgverlenerscode:
90033801
AGB praktijkcode:
90012792

Behandelcode:

Klacht- en Tuchtrechtnr.:
BTWnr.:
KvKnr.:

24005

KB0905.0373
918.60.568.B.01
09199962
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-De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC
regelgeving.
-De cliënt verplicht zich middels het intake-/anamneseformulier relevante informatie aan
de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
-De cliënt heeft inzage in het eigen dossier (behalve het gedeelte van persoonlijke
aantekeningen van de therapeut).
-De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig, minimaal 48 uur van te voren af te zeggen (per
telefoon of mail) anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
-De opdrachtgever verklaart zich bereid tot het opvolgen van adviezen van de therapeut
die in het belang van de cliënt zijn en verleent zijn volledige medewerking.
-De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de
door de cliënt verstrekte gegevens ten behoeve van het dossier. Bij visitatie van de praktijk
wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed
opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt voor de visiteur.
-Het verstrekken van inhoudelijke informatie aan de opdrachtgever gebeurt alleen na
toestemming van de cliënt. De behandelaar mag zonder toestemming van de cliënt geen
(be-)handelingen verrichten.
-De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen
indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
-De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
-Beëindiging van de behandeling kan te allen tijd met wederzijds goedvinden geschieden.
-Indien de opdrachtgever en/of cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op
prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
Indien de opdrachtgever en/of cliënt tegen het advies van de therapeut in de behandeling
beëindigt, zal de opdrachtgever op verzoek van de behandelaar een verklaring
ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC
Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling
voortijdig heeft beëindigd.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig onder
vermelding van argumenten beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan
worden verwacht dat ze de behandeling voortzet. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut
zal in dergelijke situatie hulp en adviezen blijven geven totdat de hulpvrager een
overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
-De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar
in de praktijk te plaatsen.
-Betalingswijze van de behandelingen geschiedt door digitale overschrijving binnen 14
dagen.
-Een telefonisch consult, e-mailcontact, verslagen, behandelplan en reistijd worden
eveneens in rekening gebracht.
-Voor eventuele klachten over de behandeling van de cliënt, kunt u zich wenden tot de
beroepsorganisatie van de therapeut.

PRIVACY-wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken
en behandelingen.
Ook kan het zijn in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming aan u of via u heb opgevraagd
bijvoorbeeld een intelligentie onderzoek, psychologisch onderzoek, een
hoogbegaafdheidsonderzoek, een rapport van school etc.
www.praktijktimandra.nl / Parkweg 28 / 6994 CN De Steeg / tel.:026-4955175
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Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
expliciete toestemming.
• Indien noodzakelijk, bij zeer uitzonderlijke situaties, alleen met uw expliciete
toestemming, voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing /intervisie.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat een factuur kan opstellen.
• Mijn accountant heeft inzage in mijn bankgegevens.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist, 15 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u ontvangt staan de navolgende gegevens (bijvoorbeeld voor declaratie
bij uw werkgever, voor het indienen van uw factuur bij de SVB t.b.v. uw PGB danwel een
factuur die u desgevraagd overlegt aan uw belastingdienst ivm belastingaftrek.
Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult
Hierbij verklaart / verklaren de cliënt(-en) kennis genomen te hebben van de website van
praktijk Timandra, de vergoedingen & procedure, tariefvoeringen en het privacy-beleid
m.b.t. wet AVG en verklaart / verklaren zich akkoord met de inhoud van deze
behandelovereenkomst van blad 1 t/m 3.
Getekend voor akkoord datum:
Cliënt boven de 16 jaar

(ouder)/ dhr.

(ouder) mw.

…

…

…

www.praktijktimandra.nl / Parkweg 28 / 6994 CN De Steeg / tel.:026-4955175

