
 
 

 
 
Praktijkvoorwaarden 
 
Uitvoering zorgverlening 
De zorgaanbieder biedt psychomotorische therapie aan conform het behandelplan. Het behandelplan wordt opgesteld na 
de intake in onderling overleg opgesteld. Zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder dienen er zorg voor te dragen dat het 
behandelplan conform de behandelvraag wordt vormgegeven. Dit is wettelijk verplicht en tevens een leidraad voor de 
behandeling. 
 
Vergoeding 
Het door de zorgvrager  aan de zorgaanbieder te betalen bedrag bedraagt € 65,- per consult (consult van 60 minuten). 
Zorgvrager zorgt zelf voor eventuele afhandeling hiervan bij de zorgverzekeraar. Indien aanvullende diensten worden 
verricht of onkosten worden gemaakt zal in overleg met de zorgvrager afspraken worden gemaakt over de vergoeding 
van deze kosten. 
 
Facturering en betaling 
De vergoeding wordt in principe aan het einde van de maand in rekening gebracht. De betaling door de zorgvrager vindt 
plaats binnen 14 dagen na dagtekening factuur. De factuur wordt per e-mail verzonden tenzij anders is overeengekomen. 
Wanneer de betaling na herinnering niet voldaan is, kan de zorgaanbieder ervoor kiezen de behandeling per direct te 
stoppen. 
 
Annulering zorgvrager 
Binnen 24 uur voor de geplande zorgverleningsuren kunt u kosteloos annuleren. Afzeggingen of vergeten afspraken 
binnen 24 uur worden in rekening gebracht. 
 
Aansprakelijkheid en gezondheidstoestand 
Zorgaanbieder zal zich inzetten een veilige omgeving te bieden tijdens de therapie uren. Deelname aan therapie uren 
vindt plaats op eigen risico. Zorgvrager verklaart dat er hem of haar niets bekend is van de gezondheidstoestand van de 
zorgvrager op grond waarvan psychomotorische therapie niet verantwoord zou zijn.  
   
Klachtenprocedure 
Indien zorgaanbieder de verplichtingen uit onderhavige overeenkomst niet nakomt kan zorgvrager zich te allen tijde 
richten tot de federatie vak therapeutische beroepen (FVB). De federatie heeft hiervoor een klachtenprocedure ingesteld.  
 
Geheimhoudingsbeding en relatiebeding  
Zorgaanbieder is gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zal specifieke informatie, verkregen tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden in opdracht van de zorgvrager, niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden, 
tenzij de zorgvrager hier opdracht toe geeft dan wel vooraf mee instemt. Zorgvrager heeft recht op inzage in de door 
zorgaanbieder met in achtneming van de wet bescherming persoonsgegevens verwerkte persoonsgegevens.  

 
 


