Overeenkomst voor Body Stress Release
Door dit document te ondertekenen, erkennen practitioner en cliënt dat:
1. De cliënt releases krijgt bij de practitioner en op de hoogte is gesteld van de door deze
practitioner gevraagde tarieven
2. De cliënt op de hoogte is van de werkwijze van de practitioner.
3. De practitioner zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien
de releases niet toereikend zijn
4. Beëindiging van de releases te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
5. Beëindiging van de releases eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de
releases niet langer op prijst stelt of nodig acht
6. De releases door de therapeut eenzijdig kunnen worden beëindigd als redelijkerwijs niet van
haar kan worden verwacht dat zij de releases voortzet
7. De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de
door de practitioner gevoerde geschilleninstantie
8. Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en practitioner; contant, per pin of via
digitaal betaalverzoek per consult. De cliënt ontvangt een factuur/kwitantie van de practitioner
direct na de release
9. De cliënt op de hoogte is van het feit dat de practitioner een cliëntendossier bijhoudt
10. De practitioner dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig
met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur
11. De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is
12. De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en
de practitioner wettelijk verplicht is hieraan mee te werken.
13. Wanneer de practitioner door ziekte of overlijden niet meer in staat is haar praktijk uit te
oefenen, kan cliënt op de website bodystressrelease.nl een andere practitioner in zijn/haar buurt
vinden.Voor het voldoen aan de bewaarplicht van het cliëntendossier onder deze omstandigheden
heeft de practitioner een voorziening getroffen
…...........................
Handtekening Client
Naam:

….......................
Handtekening practitioner
Naam: Machteld Verschragen

