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Behandelovereenkomst / algemene voorwaarden / handtekening z.o.z. 

 

 

In de oefengroepen, workshops en (individuele) sessies van Prima-leven gelden de 

volgende regels en afspraken: 

 

1. Iedere deelnemer(ster) neemt volledig verantwoordelijkheid voor zichzelf. 

 

2. Iedere deelnemer(ster)/client is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces 

binnen het traject. 

 

3. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer(ster) om de begeleider(s) 

voldoende te informeren over haar/zijn gezondheidstoestand als wel psychische 

en fysieke gesteldheid, alsmede over het gebruik en de achtergrond van 

medicijnen en drugs. 

 

4. Bij de oefengroepen alsmede in de individuele sessies, is het gebruik van 

geestesbeïnvloedende middelen of het nog onder invloed daarvan zijn, niet 

toegestaan. 

 

5. De deelnemer(ster) is aansprakelijk voor de schade welke hij/zij veroorzaakt 

aan anderen of de bezittingen van de deelnemers, of voor schade aan de 

groepsruimten of aan faciliteiten.  

 

6. De leiding is gemachtigd om een deelnemer(ster) die om welke reden dan ook de 

groepsactiviteiten belemmert, uit de groep- activiteiten te zetten. 

 

7. De leiding/behandelaar behoudt zich het recht voor een deelnemer(ster) van 

verdere deelname uit te sluiten, indien de leiding van mening is dat verdere 

deelname voor de deelnemer(ster) zelf nadelig of schadelijk zou kunnen zijn.  

 

8. Als om een of andere redenen het therapie- analysetraject voortijdig wordt 

beëindigd, blijven de kosten van de genoten sessies, workshop of opleiding ten 

allen tijde verschuldigd. Meldt voor het weggaan of voor ‘t wegblijven altijd 

de leiding hierover. 

 

9. Afmelding: bij afmelding (graag via E-mail of anders via ‘t secretariaat) van 

gereserveerde sessies blijven binnen 4 dagen 50% en binnen 48 uur 100% van de 

kosten verschuldigd. De afmeldingsprocedure voor workshops en opleidingen kan 

keer op keer tevoren in de flyers worden vastgelegd. Afmelding bij een lopend 

groepstraject kan nimmer worden verrekend.(Vanuit de kant van de behandelaar 

kan indien nodig contact worden gelegd via andere media zoals bijvoorbeeld SMS 

middels de door u met toestemming verstrekte gegevens). 

 

10. De duur van de sessies is op afspraakbasis per heel of half uur. Bij 
overschrijding van de tijd wordt per kwartier meer tarief gerekend. Bij iedere 

sessie gaat 10 minuten van de gereserveerde tijd af (dus 50 minuten effectieve 

werktijd bij een afspraak van een uur) i.v.m. het afronden, het maken van 

nieuwe afspraken en het afrekenen. 
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11. Betaling is per sessie per pin bij verzekeringstrajecten, behalve bij 
trajecten vanuit de werkgever (tevoren factuurgegevens aanleveren) dan geldt 

betaling binnen 14 dagen. Voor opleidingen en workshops geldt een 

betalingsprocedure welke individueel kan worden afgestemd. 

 

12. Je wordt verzocht om tijdens je verblijf uiterste hygiëne in acht te nemen. 
 

13. Bij achterstand of wanbetaling is de leiding/behandelaar gemachtigd de cliënt 
voor onbepaalde tijd de behandeling te weigeren. De therapeut is tevens 

toegestaan te overleggen met andere (collega)behandelaars en achterstallige 

betalingen uit handen te geven aan derden (incasso)partij (in uitz.op Lid 14). 

 

14. Privacyregeling: Er wordt buiten de sessies om nooit over u inhoudelijk 
gesproken, eventueel wel met een doorverwijzer e/o huisarts. In collegiaal 

overleg wordt uw achternaam niet genoemd. Medewerkers van de praktijk (zoals 

het secretariaat en de boekhouding) hebben allen een geheimhoudingsverklaring 

ondertekend, kennen uw volledige naam, adres en betalingsgegevens en kunnen u 

bellen voor secretaire en/of boekhoudkundige zaken. Uw gegevens (zo ook 

eventueel beeld- en geluidsmateriaal) zijn verder voor niemand anders dan de 

therapeut (en superviseurs) toegankelijk. 

 

15. U tekent hieronder expliciet toestemming te hebben gegeven volgens de wet AVG 
dat uw (e)adres en gegevens alleen door ons gebruikt zal worden voor het 

melden van praktische zaken als veranderingen in; openingstijden, (vakantie) 

sluitingen, verhuizingen, tarieven en dergelijke, alsmede het benoemen van de 

activiteiten van het centrum. Mocht u deelnemen in groepen dan bent u akkoord 

dat uw e-mail adres in de groepsmailing zichtbaar is. 

 

16. Klachtrecht: ingeval er geschillen gerezen zijn tussen de cliënt en de 
therapeut, die betrekking hebben of samenhangen met de uitoefening van de Bio-

energetische Analytische therapie. Zodra een klacht wordt behandeld wordt je 

mogelijkheid gegeven met een vertrouwenspersoon de klacht te toetsen. Daarna 

kan de klacht worden doorgestuurd aan de klachtenfunctionaris van de WKKGZ.  
Verstuur de klachtnaar:  vertrouwenspersoon@sblp.nl. Telefonisch contact 

hierover op, telnr. 070 22 10 763. Website: www.sblp.nl 

 

17. Gelieve geen parfums, sterk geurende middelen, shampoos of zepen te gebruiken 
tijdens de bezoeken van de sessies/consulten. 

 

Goede en nuttige werksessies toegewenst in de praktijk van Prima-leven! 

 

Ondergetekende geeft aan bovenstaande tekst te hebben begrepen en gaat met de 

algemene voorwaarden van Prima-leven akkoord. 

 

Datum: Naam deelnemer: 

 

Naam therapeut: 

 

Plaats: 

 

 

Handtekening: 

 

 

Handtekening: 

 

Prima-leven is de praktijknaam van het bedrijf PrimaPersona en is gehuisvest op 

de locatie van Praktijkcentrum Carnisse. 
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