
 
Streekelsweg 32 l 6061 EL Posterholt 

Tel: 0475403829 l Email: praktijkguusmeijers@home.nl 
Website: www.praktijkguusmeijers.nl 
Geregistreerd bij NBVH RBCZ en SCAG 

                            

   Praktijk Guus Meijers  
        Psychotherapie & Hypnotherapie 
 
 
 

 

Algemene Voorwaarden Praktijk Guus Meijers 2019 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel 
mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Praktijk Guus Meijers en de cliënt(e). De algemene 
voorwaarden worden uitgereikt aan cliënt(e) bij het kennismakingsgesprek. 

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of 
behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst 
weer. 

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken 
van een consult. 

3. De meeste zorgverzekeraars geven een gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit de 
aanvullende verzekering.  De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder 
uw eigen risico. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en 
voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt(e) hanteert, ligt geheel bij de cliënt(e) 
zelf. 

4. Werkgevers vergoeden vaak de therapie, omdat dit uw herstel ten goede komt. Informeer 
hiernaar bij uw werkgever. 

5. Praktijk Guus Meijers registreert op de factuur uw geboortedatum. Binnen 4 weken na uw 
consult krijgt u een factuur, digitaal, per post of persoonlijk uitgereikt. U kunt deze factuur 
declareren bij uw zorgverzekeraar. 

6. Het tarief van een behandelingssessie staat in de behandelingsovereenkomst vermeld. Het 
factuurbedrag dient contant na iedere behandeling te worden voldaan. Daar waar met cliënt(e) 
overeengekomen wordt om dit per bank (vooraf of achteraf) te voldoen, dient het bedrag 
binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn overgemaakt. 

7. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, is de cliënt(e) in verzuim. Praktijk 
Guus Meijers stuurt cliënt(e) eenmalig een herinnering met het verzoek om de openstaande 
factuur binnen 10 dagen te voldoen. Blijft de cliënt(e) in gebreke dan is Praktijk Guus Meijers 
gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen.                                         
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de cliënt(e).  

8. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening neemt u eerst contact op met Guus Meijers. 
Als het bespreken van uw klacht of ongenoegen naar uw mening niet helpt kunt u contact 
opnemen met de SCAG. Dit is een onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw therapeut 
Guus Meijers is aangesloten. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt(e) niet van zijn 
betalingsverplichting. 
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9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het 
belangrijk om te weten of de behandeling bij Praktijk Guus Meijers van start is gegaan en hoe 
de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de 
huisarts.  Als u akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts 
tekent u de verklaring van geen bezwaar. 

10. Praktijk Guus Meijers verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie. 

11. Behoudens met toestemming van Praktijk Guus Meijers is cliënt(e) niet gerechtigd 
geluidsopnamen, foto’s of video’s te maken.                                                                              
Client(e) mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming informatie, materialen, geluidsopnames, 
adviezen, e.d. ter beschikking te stellen aan derden. 

12. Praktijk Guus Meijers biedt geen garanties. Guus Meijers zal zijn uiterste best doen om de 
cliënt(e) te helpen.  

13. Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijde met wederzijdse goedvinding geschieden. 
Als de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan 
hij of zij deze eenzijdig beëindigen. Als de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de 
overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring 
ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in, 
voor eigen risico, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.  

14. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten 
beëindigen, als redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst 
voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie, cliënt(e) doorwijzen of terugverwijzen naar 
de huisarts. 

15. Deelname aan een hypnose sessie is vrijwillig. Praktijk Guus Meijers zal zich inzetten om de 
hypnose sessies naar behoren uit te voeren. De cliënt(e) is verantwoordelijk voor zichzelf en 
voor zijn/haar daden tijdens en na de hypnose sessie. 

2. Praktijk Guus Meijers is tegenover cliënt(e) slechts aansprakelijk voor schade die het 
directe gevolg is van grove verwijtbaarheid of bewuste roekeloosheid, doch maximaal 
voor een bedrag van de hoogte van een hypnose sessie. 

3. Praktijk Guus Meijers is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder andere 
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliënt(e) vrijwaart 
Praktijk Guus Meijers tegen alle aanspraken van derden terzake. 

4. Door Praktijk Guus Meijers wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor 
zover de door praktijk afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend 
geval aanspraak op uitkering geeft. 
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16. De diensten worden geleverd op de locatie waar Praktijk Guus Meijers gevestigd is. 

17. De duur van een consult is 60 minuten. 

18. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Afspraken kunnen tot 24 uur van 
tevoren worden afgezegd telefonisch of per email. Afspraken die niet tijdig zijn 
afgezegd worden als no-show gedeclareerd en rechtstreeks aan u in rekening gebracht. Praktijk 
Guus Meijers hanteert hiervoor een standaardtarief van € 50. Dit tarief wordt door uw 
zorgverzekeraar waarschijnlijk niet vergoed. 

19. Indien Guus Meijers de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het 
consult.  

20. Wanneer de voorwaarden van de cliënt(e) strijdig zijn met de voorwaarden van Praktijk 
Guus Meijers, dan zijn de voorwaarden van Praktijk Guus Meijers van toepassing. Enig 
andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt(e) doet aan het voorgaande niet af. 

21. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

22. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Praktijk Guus Meijers en 
cliënt(e) is Nederlands recht van toepassing. 

23. Praktijk Guus Meijers heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen 
met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantooruren). 

 

  

Datum: 

 

Naam cliënt(e): 

 

Handtekening:  
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