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Algemene Voorwaarden Praktijk Hart & Hechtwerk 
Artikel 1 Werkwijze 
1. Binnen praktijk Hart en Hechtwerk wordt gewerkt met de gestaltmethodiek. Gestaltherapie wil zeggen dat de therapie gericht is op wat er hier 

en nu gebeurt in het contact, en dat hier de aandacht op zal zijn en steeds bij stil gestaan wordt. De relatie tussen de therapeut/behandelaar 
en de cliënt is bepalend voor het proces en voor de mogelijke interventies, afspraken en huiswerkopdrachten. Voor meer informatie zie 
www.nvagt-gestalt.org, onder het kopje Gestalt/therapie. 

2. Voorafgaand aan het volgen van een therapietraject wordt met de cliënt  een oriënterend, informatief intakegesprek gehouden. Na dit 
gesprek zal bepaalt worden wat de mogelijkheden zijn en/of er een traject gestart kan worden. Behandelovereenkomst dient daarna 
ondertekend te worden.  

3. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag. Tijdens het traject zal steeds worden geëvalueerd of de gesprekken helpend zijn en of 
de juiste koers wordt begaan.  

4. De cliënt blijft gedurende en na het traject verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen.  
5. De cliënt is te allen tijde gerechtigd het volgen van een sessie of therapietraject te staken. 
6. Een traject zal altijd afgesloten worden met een eindgesprek. Het kan zijn dat het doel van de beoogde behandeling niet is behaald, of dat er 

een eventuele doorverwijzing zal plaatsvinden, ook dan zal er een eindgesprek plaatsvinden. Want het proces tussen behandelaar en cliënt 
wordt op die manier zorgvuldig en zo goed als mogelijk af gesloten. De duur van het eindgesprek is niet standaard een uur, het tarief hiervoor 
wordt naar rato berekend.  

Artikel 2 Privacy 
De gesprekken die u bij Praktijk Hart en Hechtwerk voert zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het therapeutische contact en daarom wil 
Praktijk Hart en Hechtwerk daar zorgvuldig mee omgaan. Dit wil zeggen dat: 
1. Behandeling voldoet aan de wettelijke verplichtingen uit de ‘Wet geneeskundigebehandelingsovereenkomst’ (WGBO), ‘Algemene Verordening 

Gegevensbescherming’ (AVG), ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) en de beroepscodes van de instanties waarbij de praktijk is  
aangesloten. Zie Ethische code NVAGT, Beroepscode RBCZ en Reglement geschillencommissie SCAG 

2. Voor de uitoefening van het beroep dient de behandelaar zich te houden aan de Beroepscode van de beroepsverenigingen waar de praktijk bij 
is aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan is de behandelaar verplicht tot geheimhouding van de 
informatie die de cliënt met de behandelaar deelt, tenzij daarvoor toestemming door cliënt(en) is gegeven. 

3. Bij het geven van therapie is de behandelaar verplicht om aan verslaglegging en dossiervorming te doen. Hierbij wordt persoonlijke 
gezondheidsinformatie vastgelegd, die privacygevoelig is en waarvoor wettelijke bescherming geldt. Een cliënt heeft inzagerecht in zijn dossier 
en het recht op kopieën van zijn dossier, de behandelaar mag hier een bedrag voor in rekening brengen. Een dossier moet 15 jaar bewaard 
wordt, tenzij er een verzoek tot vernietiging is van de cliënt.  

4. Voor de borging van de veiligheid van deze gegevens heeft de behandelaar een informatiebeveiligingsbeleid en maakt de behandelaar gebruik 
van veilige praktijksoftware (James-Software). Zowel Praktijk Hart en Hechtwerk als de leverancier van de praktijksoftware streven naar het 
voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging in gezondheidszorg, NEN 7510 . 

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden  
1. Een vrijblijvend intake en kennismakingsgesprek kost € 60,-.  De kosten van een traject voor individuele therapie bedragen € 75,- per uur. Als 

een gesprek meer dan een kwartier uitloopt wordt dit naar rato verrekend. Voor individuele gesprekken is er BTW vrijstelling. Voor 
relatietherapie geldt een uurtarief van € 95,- per stel, dit is inclusief 21% BTW. Er kan ook gekozen worden voor een serie van bijvoorbeeld 5 of 
10 sessies, de kostprijs per sessie wordt hiermee lager. Prijzen hiervoor zijn per periode verschillend. 

2. Na de sessie wordt er binnen een week een factuur via de mail gestuurd. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.  
3. Alle tarieven worden jaarlijks bijgesteld. Indien een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd zal 70% van het tarief in rekening worden 

gebracht. 
4. Alleen in uitzonderlijke situaties en na overleg zijn lagere tarieven mogelijk. 
5. Telefonische consulten en email ondersteuning zijn ook een mogelijkheid,  € 30,- per telefoongesprek per 20 minuten en €  15,- per email. 

Bedragen zijn inclusief 21% BTW. 

Artikel 4 Vergoeding van de therapie 
1. Door registratie bij de NVAGT en RBCZ wordt individuele gestalttherapie door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Hiervoor is 

een aanvullende verzekering nodig. Zie hiervoor de website Zorgwijzer.nl,  over welke verzekering Gestalttherapie vergoedt. 
2. Relatietherapie wordt sinds een aantal jaren niet meer vergoed. Gedurende een proces van relatietherapie komt er vaak ook individuele 

problematiek naar voren, therapie hiervoor wordt gedeeltelijk vergoed door de aanvullende verzekering. Afhankelijk van het proces zal een 
deel van de kosten niet vergoed worden. 

3. Telefonische consulten en email ondersteuning worden niet vergoed. 

Artikel 5 Verhindering therapeut 
1. Indien de therapeut door ziekte of een andere oorzaak voor langere periode niet in staat is om de behandeling te geven, kan de therapeut een 

collega-therapeut inschakelen. Client kan rechtstreeks contact opnemen of de collega-therapeut neemt contact op.  
2. Collega-therapeut en achterwacht van praktijk Hart&Hechtwerk is mevrouw L. Riemsdijk van praktijk voor kind en gezin te Apeldoorn. 

(www.praktijkkindengezin.com/ info@praktijkkindengezin.com)  

Artikel 6 Klachtenregeling 
1. Indien een cliënt onvrede of een klacht heeft kan deze contact opnemen met de beroepsvereniging NVAGT. Op de website is een 

klachtenformulier te downloaden, onder het kopje ethische code en klachtregeling vind u er meer over.  

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
1. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen keuzes, beslissingen en gedrag en voor de gevolgen hiervan.  
2. Therapeut is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door cliënt verstrekken van onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 


