Algemeen: De therapeut verricht lichaamsgerichte therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
verscheidenheid aan technieken. Dit vindt plaats op het praktijkadres. Bij wijziging van het
praktijkadres, wordt de cliënt direct op de hoogte gebracht.
Vertrouwelijkheid van de behandeling: De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De
behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een
goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie
vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht, tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming
heeft gegeven. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.
Duur, kosten en betaling van de behandeling: De eerste behandeling (intake) duurt 75 minuten, de
vervolgbehandeling duurt 60 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd
overlegd met de cliënt tijdens de behandeling. De eerste behandeling van 75 minuten kost € 70,- en
de vervolgbehandeling € 55,-. Betaling wordt na afloop van de behandeling via pin voldaan. Factuur
wordt verstuurd via de mail.
Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden: De behandelaar heeft het recht om overeengekomen
consulten en/of werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden welke buiten haar
invloedssfeer liggen, of waarbij zij bij aanvang van de behandeling niet op de hoogte was of kon zijn,
of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Vergoeding verzekeraars: De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling,
indien u aanvullend voor alternatieve geneeskunde verzekerd bent. Informeer zelf vooraf bij uw
zorgverzekeraar of deze kosten worden vergoed. Het bedrag van de behandeling gaat niet af van de
eigen bijdrage/risico.
Afspraken afzeggen/niet verschijnen op afspraak: Je mag de afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur
voor aanvang van de afspraak, daarna wordt 50% van de behandelprijs in rekening gebracht. Bij niet
annuleren, wordt helaas het gehele bedrag in rekening gebracht. De factuur voor een gemiste
behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

