Counselling Overeenkomst - overeenkomst tot het verrichten van diensten
De ondergetekenden: Ellen Joziasse, vertegenwoordiger van GRIP KRIJGEN OP, Couburgstraat 17, 4371 GK
Koudekerke. Hierna te noemen de counselor, en
naam: 							mail adres:
geboortedatum: 					telefoon nr.:
adres, postcode en woonplaats:
zorgverlenersnummer:
hierna te noemen de cliënt verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Commitment
Als counselor zet ik mijn beste kunnen in, om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt
commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Om de
noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen counselor en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in
acht (i.v.m. het nakomen van afspraken e.d.)
De sessies
De therapie bestaat uit counseling d.m.v. gesprek en toepassing van de Toegepaste Kinesiologie.
De cliënt is bekend met de werkwijze, zoals te lezen staat op de website en heeft gelegenheid gehad om kennis
te nemen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden, zie website onder de knop “Tarieven”. Het regelmatig
evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede,
vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid.
De counsellor dient alle informatie die zij uit hoofde van de uitoefening van haar beroep direct, indirect of uit enig
andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen.
Betaling
De cliënt krijgt na afloop van de sessie een factuur via de mail - Het honorarium van de counselor bedraagt per 1
november 2021 € 95,- (zegge vijf-en-negentig euro) voor het consult met rapportage en € 72,50 (zegge twee-enzeventig euro en vijftig cent) voor elk vervolg consult. En voor ieder half uur extra wordt er € 36,25 (zegge zes-endertig euro en vijf-en-twintig cent) bij opgeteld. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
Deze factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt te zijn.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de cliënt niet voldoet
aan zijn financiële verplichtingen wordt deze geacht op dit punt in gebreke te zijn.
Annuleren afspraak
Dit dient zo lang mogelijk van te voren, echter uiterlijk 24 uur voor de afspraak te gebeuren. Anders zal de sessie in
rekening worden gebracht. Annuleren kan via de mail: ellen@GRIPKRIJGENOP.nl of telefonisch: 0118-554401
Aansprakelijkheid
De counselor is niet aansprakelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens of buiten de sessies. De cliënt blijft
verantwoordelijke voor zijn eigen gedrag en de gevolgen daarvan.
Klachtenregeling
Als geregistreerd lid van de SCAG en de ABvC, valt de counselor onder de klachtenregeling van deze verenigingen.
Deze klachtenregelingen zijn toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbenden.
Uw Privacy
Cliënt stemt in met het privacy document op de website, te vinden onder de knop “links”.
Cliënt stemt wel/niet in met het uitwisselen van gegevens, tussen therapeut en cliënt via de mail en telefoon.
Cliënt geeft wel/niet toestemming voor het, indien nodig, uitwisselen van informatie met derden.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en overeengekomen en ondertekend:
te (plaats)			
op (datum):
Namens: GRIP KRIJGEN OP
de counsellor: Ellen Joziasse		
handtekening:
de cliënt, voogd of ouder:						handtekening:

