Behandelovereenkomst 2020

1. Tarieven.
•

Max 60 min: 97,00

•

Verlenging consult per 15 minuten 25,00

•

Betaling : contant . (Pin betaling of elektronische overschrijving in overleg.)

•

Consult op uw locatie is mogelijk, maar hiervoor wordt het uur tarief berekend van het consult + de reis uren van en
naar uw locatie + kilometer telling van 0,19ct p. Kilometer.

•

Bij afzeggen binnen 48 uur wordt 50% van het uur tarief aan u berekend.

•

Bij afzegging binnen 24 uur van het consult wordt het uur tarief aan u berekend.

2. Gebruikte behandelvorm.
•

Mediamieke therapieën : NLP, regressie, familie opstelling, hypnotherapie.

•

Paramedisch- Psychosociaal consult energetische heling.

•

Transformatie coachen;

•

Traditionele Chinese Geneeswijzen Tuina massage.

Het behandelplan bestaat uit 1 of meerdere consulten en is onder heven aan de vooruitgang van de cliënt.

3. Behandeling.

•

Indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
verwijst de therapeut u door naar collega therapeut of arts.

•

Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden;

•

Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op
prijst stelt of nodig acht;

•

Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in, dan is dit
voor eigen risico en dient schriftelijk of per mail te worden bevestigt;

•

De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig, zonder verantwoording, kan worden beëindigd.

4. Klachten en oplossing.

•

De therapeut is wettelijk verplicht een dossier aan te leggen.

•

De therapeut behandeld dit cliëntendossier overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig
met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.

•

U als cliënt mag ten alle tijden een kopie opvragen van het persoonlijk cliëntendossier dat wordt bijgehouden bij
trajecten en behandelingen.

•

Raadpleeg de site www.anniehulters.nl pagina ‘uw privacy’ voor meer informatie.
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Handtekening Client

