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Behandelovereenkomst 
 

Gegevens behandelaar 

 

Naam behandelaar:     R.A.W. Wolf 

Naam praktijk:     Praktijk Regina Wolf 

Plaats praktijk:     Zeist / Utrecht 

VBAG-licentienummer:    21607025 

AGB-code:     90-038566 

RBCZ-code:     909862R 

CBP-code:     m1635331 

 

Gegevens cliënt 

Achternaam: 

Voornaam:  

Roepnaam: 

Geslacht:     Man / Vrouw 

Geboortedatum en –plaats: 

Burgerlijke staat: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Datum dat de behandelovereenkomst wordt afgesloten: 

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie 

- De behandelaar is gehouden aan de VBAG beroepscode.  

- De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de coaching en therapie. 

- Inhoudelijke informatie vanuit de coaching/therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht 

als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 

- 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. 
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Collega-therapeuten: wel/geen toestemming. 

- Cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de behandelaar 

tijdens afwezigheid: 

Naam waarnemer: 

Anderen namelijk: 

 

Afspraken behandelingen/consulten 

- Een therapie of een coachtraject is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens 

vooraf een gesprek plaatsvindt.  

- Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de consulten een vervolg zal 

krijgen. 

- Een consult duurt totaal 1,5 uur.  

- Bij verhindering dient de cliënt minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door 

een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt de volledige 

behandeling/consult in rekening gebracht.  

 

Betaling en kosten 

- De kosten van de coaching/therapie bedragen €90,00 per consult.  

- Voor de kosten van de consulten ontvangt de cliënt een factuur. De factuur dient na 

ontvangst binnen 14 dagen te zijn voldaan.  

 

Vergoeding van de therapie 

- De cliënt informeert zelf (vooraf aan het bezoek) of de kosten van een consult door de 

zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoedt worden. 

- Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).  

- De behandelaar vermeldt op haar correspondentie en facturen altijd haar VBAG- 

licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt, evenals het logo van de 

RBCZ en de VBAG.  

 

Bijzondere bepalingen 

Verhindering behandelaar 

Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in 

staat is zelf de consulten te voeren, kan zij voorstellen een collega-behandelaar in haar plaats in te 

schakelen die de behandeling overneemt 

 

 

 

Aansprakelijkheid 
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De behandelaar heeft een Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een 

rechtsbijstandverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in 

voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar.  

 

Telefonisch spreekuur  

Als er gedurende de periode van de sessies vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) 

wenst te bespreken, heeft de behandelaar hiervoor een spreekuur. Ook dient de mogelijkheid 

aanwezig te zijn dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo 

spoedig mogelijk wordt teruggebeld.  

 

Algemene voorwaarden 

Op de werkzaamheden van therapeut en deze behandelovereenkomst zijn de algemene 

voorwaarden van de therapeut van toepassing zoals deze golden ten tijde van het aangaan van de 

behandelovereenkomst. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft cliënt aan de 

algemene voorwaarden te hebben ontvangen en ingezien te hebben en akkoord te zijn met de 

inhoud van deze algemene voorwaarden. 

 

 

Datum:  

Plaats:  

 

 

Naam cliënt:  

 

Handtekening cliënt:  

 

 

Naam therapeut:  

 

Praktijknaam:  

 

Handtekening therapeut: 

 


