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Blended family - praktijk voor gezinsbegeleiding 
 en (relatie)therapie 

 Postadres 
 Doornenburg 41 
3772 ZP Barneveld 

 Praktijkadres 
Renswoudsestraatweg 15b 
 6741 ME Lunteren 

0640000469 

welkom@blendedfamily.nl 
 www.blendedfamily.nl 

KvK 52602559  
IBAN NL 80 SNSB 0705937461 

AGB praktijk 90071321 
AGB Maurits 90104812 

Behandelovereenkomst 

Naam cliënt:  
Adres:  
Woonplaats en telefoon:  
Datum dat de behandelovereenkomst wordt afgesloten:   
 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie 
Informatie en verloop zijn strikt vertrouwelijk. Een dossier wordt bijgehouden. Cliënt(en) kunnen ten allen tijden hun dossier 
inzien of opvragen. Bij informatieverstrekking in het kader van relatietherapie wordt uitsluitend informatie gegeven als 
beide partners schriftelijk toestemming geven.  
 
De therapeut is gehouden aan de RBCZ/NVAGT beroepscode. De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de 
therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet 
toestemming heeft gegeven.  
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De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De 
opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na 
opnamedatum.  
 

Toestemming tot overleg 
De cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties 
informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:  
 
Huisarts:   wel/geen toestemming  Naam huisarts:  
Specialist:   wel/geen toestemming   Naam specialist:  
Ouders:   wel/geen toestemming    
Collega-therapeuten:  wel/geen toestemming  Naam collega-therapeut 
 

Waarneming 
Cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut  tijdens afwezigheid. 
 
Naam waarnemer tav Gestalttherapie:  Merel van Dijk, Competent Coaching.  

Zij kan zich identificeren middels een getekende waarnemersverklaring 
Naam waarnemer overig aanbod:  Liesbeth de Boer-van Urk 

 
Afspraken behandelingen/consulten 

Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult.  Deze staan vermeldt op de website. De therapie 
is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt 
steeds in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. Een consult duurt:  60 minuten (individueel) of 90 minuten 
(relatie- of gezinstherapie), of anders indien zo afgesproken. Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum 
van 15 minuten. Bij verhindering zal de cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op 
antwoordapparaat, voicemail of telefonisch) anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.   

Betaling en kosten 
De kosten van de therapie zijn per vorm verschillend. Kijk voor de meest actuele prijzen op onze site. De kosten van het 
consult dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan 
de therapeut de wettelijke rente in rekening brengen.   
 

Vergoeding van de therapie 
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw 
zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor 
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uzelf).  Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving 
vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de NVAGT op de nota staan afgedrukt.   
 

Bijzondere bepalingen 
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, 
behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de 
behandeling overneemt. In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut 
kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut. Na 
beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde 
datum.   
 

Aansprakelijkheid 
De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot 
een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen 
met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de NVAGT of Tuchtrecht 
Complementaire Zorg (TCZ). Uw therapeut kan u hierover informeren. Op de website staat een link naar de 
klachtenprocedure van NVAGT.  

 

Datum/plaats:    

 

Naam cliënt:   

 

Handtekening cliënt:     

 

Naam therapeut:   

   

Handtekening therapeut:   


