Vlinderkind Integratieve Kindertherapie

Behandelovereenkomst
De ouder(s) verklaren de zakelijke regels van de therapie te kennen en na te volgen:
Een sessie of oudergesprek duurt een uur en kost per uur € 67,- inclusief 21% BTW. Voor contacten met
ouders, artsen, scholen en instanties geldt hetzelfde uurtarief.
Dit bedrag dient per sessie contant voldaan te worden. U krijgt een betalingsbewijs.
Afzeggen van de afspraak dient minstens 24 uur van te voren gedaan te worden. Indien dit niet gebeurt,
wordt de sessie in rekening gebracht. Afzeggen kan ook per e-mail of via het antwoordapparaat als de
therapeut niet rechtstreeks te bereiken is.
De sessies worden ten behoeve van de therapie op video opgenomen. De opnamen blijven eigendom van
de therapeut en kunnen worden gebruikt voor supervisie. De maximale bewaartermijn van de video
opnamen na beëindiging van de therapie is twee jaar.
De therapeut is gehouden aan de beroepscode. Daarom is alle informatie die het kind betreft vertrouwelijk.
Na iedere vijf sessies volgt een oudergesprek. Het is wenselijk dat beide ouders daarbij aanwezig zijn.
De ouders geven toestemming om indien nodig bij de volgende instanties informatie in te winnen en/of
informatie aan te verstrekken. Ja/nee
Huisarts:

....................................................................................................................................................

School:

....................................................................................................................................................

Anderen: ....................................................................................................................................................
Heeft u er bezwaar tegen dat uw e-mailadres voor het cliënttevredenheidonderzoek wordt doorgegeven
aan de beroepsvereniging waarbij de kindertherapeut is aangesloten? U weet dat u dan na afloop van de
therapie een e-mail krijgt met de vraag of u de online-vragenlijst wilt invullen. Dit is volstrekt anoniem en
het adres wordt alleen gebruikt voor het onderzoek. ja / nee
De ouders en de therapeut verklaren zich akkoord met het bovenstaande door middel van het
ondertekenen van dit document.
Naam ouder:

Naam ouder:

Datum:

Datum:

Handtekening ouder:

Handtekening ouder:

Naam therapeut: Joy Quist

Datum:

Handtekening therapeut:

Joy Quist

Ambachtlaan 99
www.vlinderkind.eu

3828 DB Hoogland

033 - 4562742
e-mail: Joy@vlinderkind.eu

