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Artikel 1 

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de 

Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op dit document. 

Artikel 2 

Bij verhindering van de cliënt, dienen afspraken minimaal een werkdag van 24 uur van tevoren te worden 

afgezegd. Dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief voor het consult in rekening gebracht. 

Artikel 3 

Alles wat wordt besproken tussen de cliënt en de therapeut is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder 

toestemming van de cliënt wordt er aan niemand informatie verstrekt. 

Artikel 4 

Samenwerking tussen therapeut en huisartsen is belangrijk. Alleen met toestemming zal de betrokken huisarts 

geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. Indien het wenselijk is dat er informatie over de 

cliënt wordt opgevraagd bij anderen dan de betrokken huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, kan 

dat niet zonder toestemming. 

Artikel 5 

De overhandigde of toegezonden factuur dient binnen veertien dagen betaald te zijn. 

Artikel 6 

Bij niet betalen binnen veertien dagen is de cliënt in verzuim en wordt een kosteloze betalingsherinnering 

verstuurd. Als deze eerste betalingsherinnering binnen veertien dagen niet is voldaan mag de therapeut zonder 

nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen. 

Artikel 7 

Na een maand is de therapeut gerechtigd een tweede betalingsherinnering te versturen, waarvoor€ 15,-  

administratiekosten in rekening mag worden gebracht. 

Artikel 8 

Is binnen veertien dagen na het versturen van de tweede betalingsherinnering de factuur nog niet voldaan dan 

is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten voor de incassomaatregel komen voor 

rekening van de cliënt. 

Artikel 9 

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 ter betaling geldt onverkort, dat dit te 

goeder trouw en in redelijk en billijkheid dient te geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt dient te 

allen tijde met de therapeut besproken te kunnen worden. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om 

tijdig te betalen en de verantwoordelijkheid van de therapeut om de kwaliteit van de behandeling te 

waarborgen om zo de schade, die eventueel ontstaat door niet-betaling van de cliënt, zoveel mogelijk te 

beperken. 


