BEHANDELOVEREENKOMST
De Therapeut en Cliënt:
Voornaam: ------------------------------------------------- Achternaam: ------------------------------------------------------Adres: ------------------------------------------------

Postcode/Plaats: --------------------------------------------------

Telefoonnummer: --------------------------------

E-mailadres: ------------------

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”.
Verklaren hierbij een Behandeling bestaande uit één of meerdere consulten overeen te komen
(hieronder vallen alle therapievormen die door The BoneSetters.Nl worden aangeboden ):
De Therapeut is gehouden te handelen conform relevante wet- en regelgeving. De rechten en
plichten van Cliënt en de Therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Onderhavige Behandelovereenkomst wordt door beide Partijen ondertekend en brengt voor beide
Partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. De
Behandelovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
Met de ondertekening van deze Behandelovereenkomst verklaren ondergetekenden kennis te
hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, welke tevens zijn te
downloaden op: https://www.thebonesetters.nl/algemene-voorwaarden/.
Enkele belangrijke bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de achterzijde van
deze Behandelovereenkomst.
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Ondergetekende(n) geven hierbij toestemming om uw casus anoniem te gebruiken voor
intervisie/visitatie en/of training- of opleidingsdoeleinden.
Aldus in tweevoud opgemaakt te
Emmeloord d.d. -------------------------------

d.d ----------------------------------------

Therapeut
G.W. Visser

Cliënt

Bij minderjarigen (tot 16 jaar):
Handtekening ouder/voogd 1
----------------------------------------------------

Handtekening ouder/voogd 2
---------------------------------------------------1



De Therapeut zal de Behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren .



De Cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante en juiste informatie
aan de Therapeut te verstrekken teneinde de Behandeling goed te laten verlopen..



De Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.



De Cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders
kunnen de kosten van de ingelaste tijd voor de Behandeling in rekening worden gebracht door de
Therapeut.



De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de Cliënt in
alle fasen van de behandeling.



De Therapeut zorgt voor een passende waarnemer indien de Therapeut is verhinderd. De
waarnemer heeft dezelfde vakbekwaamheid en kennis als de Therapeut zelf.



De Therapeut en alle voor de TheBoneSetters.NL werkzame personen zullen geheimhouding
betrachten ten aanzien van de gegevens en Behandeling van de Cliënt.



De Cliënt is verplicht een getekend exemplaar Behandelovereenkomst mee te nemen naar het
eerste Consult en dient voor aanvang van het eerste Consult het getekende exemplaar te
overhandigen aan de Therapeut. De Therapeut kan zonder ondertekende Behandelovereenkomst
de Behandeling niet starten.



De Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.



De Therapeut verplicht zich de Cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een
(huis)arts, indien de Behandeling niet geëigend en/of toereikend is.



De Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.



Beëindiging van de Behandeling kan te allen tijde geschieden met wederzijds goedvinden door
Partijen.



Indien Cliënt voortzetting van de Behandeling/Behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht,
kan hij de Behandeling stopzetten en de Behandelovereenkomst beëindigen.



Indien de Cliënt tegen het advies van de Therapeut in de Behandeling/Behandelovereenkomst
beëindigt, zal de Cliënt – op verzoek van de Therapeut – een schriftelijke verklaring ondertekenen
waarin de Cliënt aangeeft dat hij tegen het advies van de Therapeut in en op eigen risico de
Behandeling voortijdig en per direct beëindigd.



De Therapeut kan de Behandeling/Behandelovereenkomst wijzigen indien redelijkerwijs niet van
hem kan worden gevergd dat hij de Behandeling/Behandelovereenkomst voortzet. Therapeut zal
de Cliënt hierover tijdig informeren. De Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen
blijven verlenen, totdat de Cliënt een andere hulpverlener of therapeut heeft kunnen vinden.
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Betaling van de Behandeling geschiedt contant of per pin .
Voor eventuele klachten over de Behandeling kan de Cliënt zich wenden tot:
I. De Therapeut;
II. De beroepsorganisatie(s) van de Therapeut, zijnde: Cat, VIV, BATC, RBCZ en KNGF.
III. tot de klachtenfunctionaris van de Cam Coöp. (https://www.camcoop.nl)



De Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.



De Therapeut is niet aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde, dan wel na de uitvoering
van de Behandeling voordoen bij de Cliënt. De Therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
gevolgschade. De Therapeut is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Cliënt de
adviezen van de Therapeut niet naar behoren heeft opgevolgd.



De Therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in
het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.



Iedere aansprakelijkheid van de Therapeut voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is
beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake uitgekeerde of uit te keren
bedrag, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
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