
Behandelovereenkomst 

Naam praktijk: Faro neuro & health center 

Adres praktijk: Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam 

AGB praktijkcode: 9014119 

Jan Karregat 

AGB-code: 90035199 

BATC-code: BR-0906 

NFG-code: 5703296488 

RBCZ-code: 809307R 

Marjanne Laeven 

AGB-code: 90039244 

BIG-code: 29022346803 

RBCZ-code: 911039R 

VBAG-code: 2090811 

Cliënt 

Naam:            

Geboortedatum:           

Adres:           

Postcode & woonplaats:           

Emailadres:           

Telefoonnummer(s):                

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie 

 De behandelaar is gehouden aan de VBAG beroepscode. 

 De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. 

 Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de 

cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 

 De behandelaar dient de cliënt te informeren als tijdens het consult gebruik wordt 

gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de 

behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na 

opnamedatum. 

 De cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de behandelingsperiode bij de 

volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: 

Huisarts: wel / geen toestemming 

Specialist: wel / geen toestemming 

Ouders: wel / geen toestemming 

Collega-therapeuten: wel / geen toestemming 

Naam huisarts:          

Naam specialist:           



Afspraken behandelingen/consulten 

 Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult. 

 De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek 

plaatsvindt. 

 Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg 

zal krijgen. 

 Een consult duurt 1, 1½ of 2 uur. 

 Bij verhindering zal de cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen, anders wordt het 

volledige consult in rekening gebracht. 

Betaling en kosten 

 De kosten van de therapie bedragen €72,60 per consult van 1 uur. 

 De kosten van de behandeling dienen direct na afloop van het consult gepind of contant 

betaald te worden. Indien dit niet mogelijk is, dienen de kosten van de behandeling 

binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

 Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in 

rekening brengen. 

Vergoeding van de therapie 

 Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen, informeer altijd zelf vooraf aan 

het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) 

vergoedt. 

 Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf). 

Aansprakelijkheid 

De behandelaar heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere 

aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend 

geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij 

geschillen met de behandelaar kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de 

Klachtencommissie van de VBAG of de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren 

Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). Uw behandelaar kan u hierover informeren. 

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, 

ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet 

openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. 

 

Datum:      

Plaats:       

Naam cliënt:    Naam behandelaar: 

           

 

Handtekening cliënt:     Handtekening behandelaar: 

           


