Algemene voorwaarden Tastbaar Haptonomie
Betalingsvoorwaarden
Voor de actuele tarieven kijkt u op de tarieven pagina van www.tastbaarhaptonomie.nl .
Ook de intake/ kennismaking geldt als een behandeling.
Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is
kosteloos. Indien dit niet gebeurt, wordt 100% van het tarief van het consult in rekening
gebracht.
1. De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke
vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de
consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen
binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan. Dit kan per pinbetaling of
overschrijving.
2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of
cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt
of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft
aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak
maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan
zijn / haar verplichting heeft voldaan.
3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een
betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn /
haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot
incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste
van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste
15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.
Aard van Behandelingen/ Sessies
1. Een behandeling/ sessie duurt 50-60 minuten.
2. In principe staan de eerste drie sessies in het teken van de intake. Na deze drie sessies
vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere
afspraken worden gemaakt. Na deze evaluatie en bij beëindiging van de therapie
informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer.
3. Tijdens een sessie werk ik met het gesprek, oefeningen en werken op de bank. Hierin
speelt aanraken een rol.
4. Alle diensten van Tastbaar Haptonomie zijn inspanningsverbintenissen.
5. De dienstverlening is gericht op inzicht en bewustwording.
6. Ik heb verantwoordelijkheid voor het integer uitvoeren en begeleiden van de sessie/
opdrachten.
7. Ik ben niet verantwoordelijk voor het slagen of toepassen van het geleerde en/of
verkregen inzicht en gestelde doelen door Opdrachtgever/Cliënt.

8. De Cliënt/Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het wel/niet in de
praktijk brengen van het door mij aangebodene.
Privacy Statement
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht
(WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier
gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na
uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld
bij de huisarts.
U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische
gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw
behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het
cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik
u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
expliciete toestemming.
2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
4. Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het
opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de
volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
. NAW-gegevens verzekerde
. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
. Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
. Kosten van de behandeling

Klachtenregeling
De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZHaptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. Ik doe daarvoor mijn uiterste best en houdt me hierbij aan de Beroepscode
GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een
klacht heeft over de door mij geboden zorg.
Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de
mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.
Als u vragen heeft over de behandeling, ontevreden bent of een klacht heeft, dan kunt u
dit altijd aan mij kenbaar maken. We kunnen in een gesprek dan samen komen tot
duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing. Wilt u een vertrouwenspersoon

spreken, dan is ook dat mogelijk. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te
helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen.
U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van mijn beroepsvereniging,
bereikbaar op 020 488 7116 van maandag t / m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.
Klachtenfunctionaris | Geschilleninstantie
Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel.
Uw informatie wordt door haar vertrouwelijk behandeld.
Klachtenfunctionaris | Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl
Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze
geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.
Tuchtrecht
Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder tuchtrecht. De uitvoering
van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.
Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende
maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht
eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.
Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de
Haptotherapie wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht
(administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling
genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u
terugbetaald.
Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie P/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam
Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op in het Register van GZHaptotherapeuten opgenomen haptotherapeuten.

