Praktijk voor individuele en relatie-therapie
Overeenkomst
Hartelijk welkom in mijn praktijk. Door middel van deze overeenkomst regelen wij een
aantal zakelijke afspraken.
# Ik zal mij op een professionele wijze voor u inzetten door u doorlopend te informeren over
mijn visie op uw hulpvraag en problematiek, en op de daarbij behorende behandeling.
Ik informeer u ook over de geschatte aantal gesprekken.
# U geeft mij naar beste weten de informatie en de medewerking die ik nodig heb voor het
geven van een goede therapie
# U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt. Ook als u besluit een advies
van mij op te volgen, ligt de verantwoordelijkheid bij u.
# Na afloop van elk gesprek stuur ik u per mail de rekening. Ik verzoek u om de kosten van de
therapie binnen 14 dagen na elk gesprek te betalen.
# Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening
gebracht.
# Bij de start van de therapie vraag ik u enkele persoonlijke gegevens en maak ik een dossier
voor u aan. Dit dossier is geheel handmatig en wordt (niet digitaal) op een veilige manier
opgeborgen. Dit om uw privacy te waarborgen. U hebt recht op inzage in uw dossier. Ik
verstrek uw gegevens niet aan anderen. Mocht ik uw casus willen inbrengen in de intervisie
dan is dat anoniem. Uw dossier wordt een jaar na afronding van de therapie door mij
vernietigd.
# Mocht u een klacht hebben over mij, dan vind ik het prettig als u dat tegen mij zegt.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht melden bij de klachtenorganisatie waarbij
ik ben aangesloten: NIBIG (T: 085-0239003 info@nibig.nl ).
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