AFSPRAKENFORMULIER 2019 HEEL LEVEN

Graag onderstaande hokjes aanvinken waar u mee akkoord gaat en het gehele formulier
ondertekend opsturen of afgeven op onderstaand adres.
De cliënt is geïnformeerd over:

☐ De procedure van de begeleiding, te onderscheiden in 3 fasen:
1. Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden en eventueel onderzoek m.b.v.
vragenlijsten. Afronding met adviesgesprek of aan het einde van het laatste intake-gesprek.
2. Begeleidingsfase: samen met de psycholoog werkt de cliënt aan verandering van zijn/haar
problemen of klachten.
3. Evaluatie en afronding: beëindiging van de begeleiding vindt in een afsluitend gesprek plaats, niet
per telefoon of schriftelijk.
Voor alle 3 fasen geldt tevens dat afgesproken kan worden om hiervan af te wijken.

☐ De regels die de praktijk hanteert t.a.v. de privacy (zie Algemene voorwaarden/privacy policy)
☐ Waar hij / zij terecht kan met eventuele klachten over beroepsmatig handelen van de
psycholoog, indien de praktijk daar onvoldoende gehoor aan kan geven. De informatie is
schriftelijk voor handen en opvraagbaar.
De cliënt is geïnformeerd en gaat akkoord met:

☐ Particulier: inkomensafhankelijke tarieven (btw-vrij)
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
E-consult

tot € 40.000 bruto per jaar:
€ 40.000 tot € 60.000 bruto per jaar:
€ 60.000 tot € 100.000 bruto per jaar:
€ 100.000 of meer:
Uitgebreide vragen per email beantwoord

€ 62,00 per consult
€ 79,00 per consult
€ 100,00 per consult
€ 120,00 per consult
€ 21,00 per consult

☐ Zakelijk: genoemde tarieven zijn excl. 21% BTW
Z.Z.P.
: Coaching:
€ 105,00 p/u
Bedrijven/organisaties: Begeleiding werknemers/workshop/training: € 130,00 p/u

☐ PGB - specifieke coaching en begeleiding: Tarief is excl. 21% BTW
☐
☐
☐
☐

€ 100,00 p/u

Het in rekening brengen van uurtarief als afspraken zonder afzeggen niet worden bezocht
Het in rekening brengen van uurtarief als afspraken ≤ 24 uur van tevoren worden afgezegd
De algemene voorwaarden en werkwijze en de algemene betalingsvoorwaarden
Eventuele consultatie van derden over zijn/haar casus (anoniem) altijd in overleg

☐ Betaling vindt plaats contant of per overboeking direct na het consult

