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BEHANDELOVEREENKOMST 

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie/gegevensbeheer 

• De belangen van de patiënt/cliënt staan centraal in de therapie.   

• Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten 

gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 

• Als therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor 
meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/ 

• U kunt de Privacyverklaring van Karmozijn downloaden onderaan in de 

website: www.karmozijn.com. Lees deze goed door. Met het ondertekenen 

van de behandeloverkomst gaat u akkoord met de privacyverklaring.  

 

Afspraken behandelingen/consulten 

• Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult.  

• De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf 

een gesprek plaatsvindt. 

• Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling 

een vervolg zal krijgen. 

• Een consult duurt: 60-75 minuten (vervolgconsult) of 100 minuten (1e 

consult) 

• Als waarnemer fungeert zo nodig en indien gewenst: CJB (Kristelle) Nusteling 

Praktijk Kristal, Alexanderlaan 16a 1213XS te Hilversum 06-43422006 

 

Betaling en kosten 

• De kosten van de therapie bedragen € 95  per behandeling/consult.  Eerste 

consult € 110 

• De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie per pin 

te worden betaald of na afspraak hierover binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

• Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke 

rente in rekening brengen. 

• Bij verhindering dient er minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden 

anders wordt de gereserveerde tijd voor het consult in rekening gebracht. 

 

Vergoeding van de therapie 

• Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf 

vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de 

kosten (gedeeltelijk) vergoedt. 

• Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf). 

 

Aansprakelijkheid 

• De behandelingen bij Karmozijn zijn geen vervanging voor reguliere 

medische begeleiding in welke vorm dan ook. Cliënten blijven zelf 
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verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Het ondergaan van behandelingen is 

een vrije keuze. 

• De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  

• Als therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de 

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende 
en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie 
over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ 

 

Datum:  

 

Plaats: Hilversum 

 

 

Naam cliënt:    Naam therapeut: 

      Nicolette van der Spek-Verhoef 

 

      Praktijknaam: Karmozijn 

 

 

 

Handtekening cliënt:   Handtekening therapeut: 
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