Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Kinderpraktijk Raak!
1. Intakegesprek
1.

Tijdens het oriënterend gesprek met de therapeut, worden de hulpvraag en de situatie van
het kind besproken en gekeken wat bij het kind past. Een oriënterend gesprek is
telefonisch. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
2. Wanneer beide partijen overeenkomen dat Psychomotorische Kindertherapie aansluit, zal
de behandeling gestart worden. Dit zal starten met een anamnesegesprek met ouders op
de praktijk van ongeveer één tot anderhalf uur. Dit gesprek kost €90,-. Daarna zullen er 3
(soms 4) onderzoekssessies plaatsvinden met het kind.
3. Na de observatieperiode wordt door de therapeut het Psychomotorisch rapport geschreven
(kosten €170,- ), met daarin de belangrijkste bevindingen, conclusies en de behandeldoelen.
Dit rapport gaat naar de ouders. De ouders zijn vrij om dit rapport met derden te delen.

2. De behandeling
1. Psychomotorische Kindertherapie heeft een gemiddelde duur van 8 tot 10 maanden
en een gemiddelde omvang van 20 - 25 sessies (dit kan in overleg eerder afgerond
of verlengd worden), waarbij de praktijk (Kinderpraktijk Raak!, Heiligenbergerweg
201b, 3816 AJ Amersfoort) doorgaans drie kwartier per week wordt bezocht.
2. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en
vermogen uit te voeren.
3. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het
door de ouder/verzorger beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.
4. Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan ouder(s)verzorger(s) op
de hoogte zijn, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts, specials of andere
hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het therapie proces. In dit geval
zijn ouder(s)/verzorger(s) hier zelf verantwoordelijk voor.
3. Evaluatiegesprekken
1. Na ongeveer 10-12 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats met ouders, waarin de
voortgang besproken wordt. Tijdens het therapeutisch proces kan altijd een
tussenevaluatie worden aangevraagd. Vanuit beiden partijen wordt gekeken of dit
nodig zal zijn. In dit gesprek wordt gekeken naar de hulpvraag, de voortgang en
worden doelen in overleg eventueel bijgesteld. Een tussenevaluatiegesprek duurt
doorgaans 60 minuten. De kosten zijn €90,-. Het kind (in de basisschoolleeftijd) is
bij dit gesprek niet aanwezig. Is uw kind boven de 12 jaar kan het in overleg wel
aanwezig zijn bij de gesprekken.

2. De therapie wordt afgesloten met het voeren van een eindevaluatiegesprek met
ouder/verzorger nadat alle sessies zijn afgerond. De duur hiervan is maximaal 60
minuten. Het oudere kind kan na overleg bij dit gespek aanwezig zijn.
Bij dit eindgesprek maakt de therapeut een kort verslag. Hierin komt een korte
beschrijving van het therapeutisch proces, met daarin de hulpvraag, de voortgang
en een eventueel advies voor ouder/verzorger. Voor dit gesprek met verslag wordt
€120,- in rekening gebracht.
4. Kosten
1. Een therapiesessie kost € 70,- waarvan 45 minuten met het kind ( en 15 minuten
verslaglegging en voorbereiding).
2. Het oriënterende telefonische gesprek is gratis.
Het eindevaluatiegesprek (inclusief verslag) kost € 120,- en duurt ongeveer 60
minuten.
Een tussenevaluatiegesprek kort €90,- en duurt ongeveer 60 minuten.
Ook telefoonmomenten langer dan 30 minuten worden in rekening gebracht.
3. Het maken van het Psychomotorisch Rapport kost €170,-.
4. De tarieven kunnen worden aangepast met ingang van een nieuw jaar. De
therapeut zal u hier een maand van te voren schriftelijk van op de hoogte brengen.
Dit geldt tevens voor reeds lopende behandelovereenkomsten.
5. Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW, vaktherapie is vrijgesteld van BTW.
6. Voor therapie op locatie wordt per sessie en per gesprek een extra bedrag van €25,in rekening gebracht bovenop de reguliere kosten.
5. Betaling
1. Elke maand ontvangt u een nota per e-mail. De nota wordt binnen 14 dagen
voldaan op rekening nummer NL 54 INGB 0007 5901 71 ten name van
Kinderpraktijk RAAK, Ruth Brandemann- Gillissen.
2. De eerste nota zal pas verstuurd worden na het afronden van de onderzoeksfase.
Dit bedraagt dan het anamnesegesprek, 3-4 onderzoekssessies, en het maken van
het verslag.
3. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de
ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt een betalingsherinnering.
4. Voldoen ouder(s)/verzorger(s) binnen 7 dagen na de datum van de
betalingsherinnering niet aan zijn/haar/hun verplichtingen, dan zal er een nieuwe
betalingsherinnering verstuurd worden en zal er €7,50 extra in rekening worden
gebracht.
5. Mocht er een betalingsachterstand ontstaan, dan is de therapeut zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd om de therapie per direct stop te zetten totdat
ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
6. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de
therapeut en de ouder(s)/verzorger(s).
6. Bescherming, vertrouwelijkheid en omgang met informatie
1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies.
Ten allen tijde is de privacy van de cliënt gewaarborgd.
2. Dossiers worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.

3. Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij
intervisie/supervisie.
4. In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met
de privacy van de cliënt.
5. De therapeut is gebonden aan de beroepscode.
6. Bij een echtscheiding is voor het starten van de behandeling toestemming nodig van
beide ouders door middel van een handtekening onder de behandelovereenkomst.
7. Gezaghebbende ouders krijgen beide dezelfde informatie over de behandeling en
de voortgang van het kunstzinnig therapeutisch proces van hun kind, vaak via
mailcontact en in een eindverslaglegging.
8. Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van
verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.
9. Voor overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf
toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).
7. Opzegging of afmelding
1. Bij verhindering dient de gemaakte afspraak 24 uur van te voren te worden
afgezegd. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij nietannuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut
gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid aan de ouder(s)/verzorger(s) in
rekening te brengen.
2. De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 06 44305754.
Mocht de therapeut niet aanwezig zijn, dan graag een voicemailbericht inspreken
of een e-mail bericht sturen.

