
 

 

Behandelovereenkomst 

 

 
Naam kind 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Email 

 

Afspraken sessies en oudergesprekken 
 De therapeutische sessies zijn opgebouwd uit blokken van 3 tot 6 sessies, waarbij telkens 

voorafgaand aan een blok een oudergesprek plaats vindt. De therapeut zal aangeven wanneer 
een oudergesprek gewenst is. Is er behoefte vanuit ouders geef dit dan ook aan. 

 De therapie wordt beëindigd in overleg met kind, ouders en therapeut. 
 De kindsessies en oudergesprekken duren 45 minuten. 

 Bij verhindering dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders wordt de 
sessie in rekening gebracht. Dit kan ook per (voice)mail bij niet directe bereikbaarheid. 

 Tijdens de oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn. 
 De therapeut is ten aller tijden bevoegd een afspraak af te zeggen of te verzetten wegens 

calamiteiten.  

 

Vertrouwelijkheid van de therapie 

 De cliënt is het kind. De therapeut wordt betaald door de ouders, werkt in dienst van de 

belangen van het kind en volgens de Rechten van het kind. 

 De kindertherapeut werkt met het probleem van het kind, al ligt deze vaak op een lijn met 

het probleem van de ouders/ verzorgers. 

 Het kind volgt de therapie vrijwillig. Ouders/ verzorgers zorgen ervoor dat hun kind voldoende 

op de hoogte is van de therapie. 

 In de oudergesprekken wordt het verloop van de therapie besproken. Inhoudelijke informatie 

vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen dan naar voren gebracht als het kind 

hiervoor toestemming heeft gegeven.  

 Zowel de sessies met het kind als de oudergesprekken worden opgenomen op video. Dit 

maakt het mogelijk dat de kindertherapeut zich tijdens de sessies volledig kan richten op het 

gesprek of het kind. De opnamen zijn en blijven eigendom van de kindertherapeut en zijn niet 

te bezichtigen. 

 De ouders geven middels deze overeenkomst, toestemming om de huisarts van de therapie 

op de hoogte te brengen.  

Huisarts:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kosten 

 Voor de kindsessies en oudergesprekken wordt €65,00 per 45 minuten in rekening gebracht.  

 Voor observaties op school wordt €65,00 per 45 minuten gerekend. Reiskosten binnen een 

straal van 4 km tussen praktijk en locatie geen kosten. Reiskosten buiten een straal van 4 km 

kost €20,00 per reis uur en €0,19 per km. 

 Telefonische consulten langer dan 10 minuten worden naar rato in rekening gebracht.  

 U ontvangt aan het eind van de maand een factuur tenzij anders afgesproken.  

 De factuur wordt binnen 14 dagen na datum factuur voldaan. 

 Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een 

betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een 

bedrag van €12,50 aan de cliënt in rekening gebracht.  



 Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/ 

haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 

incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle 

buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de 

gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten 

zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,00. 

 Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd –tenzij de behandeling zich hiertegen 

verzet- verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/ haar 

betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

 

Aansprakelijkheid 

 De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor 

verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt of anderszins door de cliënt 

meegebrachte materialen gedurende de begeleiding of anderszins verblijf van de cliënt in de 

ruimte van de praktijk. 

 De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de 

cliënt, overkomt tijdens of in verband met het volgen van de begeleiding, tenzij er sprake is 

van opzet of grove schuld van de Praktijk voor Integratieve Kindertherapie. 

 De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is niet aansprakelijk voor informatie die 

achtergehouden is. 

 

Bijzondere bepalingen 

 In geval van gescheiden ouders is ook de gezaghebbende ouder van het kind verplicht 

toestemming te geven tot therapie. De therapeut dient ingelicht te worden indien er gezag is 

vanuit de andere ouder. 

 De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie probeert altijd zo integer mogelijk te handelen. 

Mocht u niet tevreden zijn over de therapeut of de werkwijze dan kunt u dit aangeven bij de 

therapeut.  Mocht de klacht na dit gesprek nog steeds bestaan dan kunt u zich wenden tot het 

klacht en tuchtrecht van de ngvh: http://www.ngvh.nl/klacht-en-tuchtrecht/ 

 

 

Ik verklaar bovenstaande begrepen te hebben en geef middels het tekenen van de 

behandelovereenkomst toestemming voor Integratieve Kindertherapie voor mijn kind. 

 

 

Datum:        Plaats:     

Naam ouder/verzorger:      Handtekening: 

Naam ouder/verzorger:      Handtekening: 

Jongere ouder dan 12 jaar:     Handtekening: 

Drs. C.J.A. van Uden      Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


