Behandel overeenkomst
Ondergetekenden;
Voornaam:……………

Achternaam:………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………...
Postcode/Plaats:………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………….
e-mail:………………………………………………………………………………………….
Geboorte datum:……………………………………………………………………………….
Polis nr:…………………………………………………...
Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:
Natuurgeneeskundig consult(en) gebaseerd op de natuurgeneeskundige principes (hieronder vallen
alle therapievormen die in de praktijk overeengekomen worden) over een van te voren besproken
tijdsduur.
De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen
verplichtingen met zich mee aangaande betalingen en afspraaktijden.
- Betalingen dienen binnen 14 dagen plaats te vinden, ook in geval van aanvullende
verzekering (het is niet de bedoeling dat men wacht met betalen tot de verzekeraar uitgekeerd
heeft).
- Contact met de verzekeraar aangaande de behandelingen bij Mass-ence zijn de
verantwoordelijkheid van de cliënt, niet van de therapeut.
- Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren mondeling afgezegd te worden, anders
kunnen er 15% van de kosten in rekening gebracht worden. Er zijn omstandigheden die voor
uitzonderingen zorgen zoals ziekte en overmacht.
- De therapeute is niet aansprakelijk voor letsel dat zich voor zou kunnen doen als de cliënt niet
de therapeutisch aanbevolen adviezen ter harte genomen heeft.
- Het is mogelijk dat er betreffende een klacht contact gelegd kan worden met de huisarts.
Indien u dat niet wenst, geef dan in de anamnese geen telefoonnummer op van uw huisarts /
specialist.
- In de declaratie voor de zorg verzekeraar wordt uw polisnummer gevraagd, indien u niet wil
dat deze in uw dossier vermeld staat kunt u dit aangeven en deze dan zelf invullen voordat u
de declaratie indient.
- U ontvangt een overzicht van hoe er met uw privacy omgegaan wordt; in overeenstemming
met de AVG zoals ingegaan op 25 mei 2018
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben
genomen van en in te stemmen met de bepalingen en de tijdsduur waaronder de uitvoering zal plaats
vinden.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Aldus naar waarheid ingevuld:
……………………………………………………………………d.d…………………………..
Natuurgeneeskundig therapeut:

Cliënt:

