
 

 
 
Begeleidingsovereenkomst Psycholoog van Nu 
 

Psychologenpraktijk Psycholoog van Nu werkt voor haar cliënten volgens bepaalde voorwaarden. Als een cliënt een 
begeleidingstraject volgt, houdt dat tevens in hij/zij akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.  

Consulten  

De frequentie van de consulten is afhankelijk van wat cliënt en psycholoog overeenkomen. Een traject kan door zowel 
cliënt als psycholoog worden stopgezet met opgaaf van reden. Psycholoog van Nu zal hierbij een advies/verwijzing 
geven. 

Vergoeding  

De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de aanvullende zorgverzekering, module 
complementaire/alternatieve zorg. Dit is afhankelijk van de polis van de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor 
het informeren over de hoogte van de vergoeding en het indienen van de nota’s bij de zorgverzekeraar. 

Bereikbaar heid P rakt i jk  en S poedsituat ies  

De praktijk is van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar. Indien er zich buiten kantooruren 
een spoedsituatie voordoet, dient er contact met de huisarts te worden opgenomen. 

Annuleringsregel i ng  

Indien het gesprek binnen 24 uur van 1 werkdag voor uitvoering wordt geannuleerd, wordt 80 % van de kosten van 
het gesprek in rekening gebracht. Annulering van een gesprek op maandag dient op vrijdag voor 12.00 te worden 
gedaan. 

Tarieven/f inanc iën  
 

• Individueel consult of intake ( 50 minuten) € 98.50 / EMDR consult (60-70 minuten) € 110,-  

• Relatiegesprekken (60 minuten) € 72,50 per persoon / Systeem/Gezinsgesprekken (60 minuten) €145,- 

• Telefonische consulten > 10 min, delen van 98.50 per 50 min. Verslaglegging (op aanvraag) € 85 eur  per 

verslag 

 

Direct na een consult ontvangt de cliënt de nota via de mail. De betaling verloopt via PIN.  

Bij het in gebreke blijven van de financiële verplichtingen, is psychologenpraktijk Psycholoog van Nu gerechtigd om de 
administratiekosten, vorderingskosten, rentelasten, juridische kosten, incassokosten volledig op de cliënt te verhalen. 

 

 

Privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook 

een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en 

gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete 

toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, 

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

 



 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een 

andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn 

administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw 

toestemming vragen. 

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar 

bewaard. 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan 

declareren bij uw zorgverzekeraar.  

• Uw naam, adres en woonplaats  

• uw geboortedatum 

• de datum van de behandeling 

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 

'psychosociaal consult’ 

• de kosten van het consult 

 

 

Akkoordverklaring Beg eleidingsoveree nkomst:  

 
Naam: …………………………………………………………………………………  
Plaats: …………………………………………………………………………………  
Datum:  …………………………………………………………………………………  
 
Handteke ning:  …………………………………………………………………………………  


