Algemene voorwaarden
Het welbevinden en de hulpvraag van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de
homeopathische behandeling. De therapeut wil een optimale bijdrage leveren aan de
verbetering in de gesteldheid van de cliënt.
De therapeut zal reguliere behandelingen en/ of hulpverlening niet doorkruizen.
De cliënt verklaart bekend te zijn met de reguliere behandelmethoden en volgt de
behandeling, afspraken en adviezen van de reguliere hulpverlening op. Als de cliënt
daarvan wil afwijken dan verklaart de cliënt zelf verantwoordelijk te zijn voor deze keuze
en de communicatie daarvan naar de arts of medisch specialist.
De cliënt moet zelf contact onderhouden met de betrokken reguliere hulpverlening, zoals
de huisarts en eventuele betrokken artsen of therapeuten.
De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid/welzijn.
De cliënt begrijpt dat de klassiek homeopathische behandeling als doel heeft om
het lichamelijk en mentaal emotioneel welbevinden te optimaliseren, maar dat er geen
garantie voor succes kan worden gegeven.
De therapeut verplicht zich informatie betreﬀende de behandeling te verstrekken aan
de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het
intakegesprek en vervolgconsult(en) relevante informatie aan de therapeut te
verstrekken.
De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte
gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van gegevens
waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het
gebruik voor doeleinden, zoals intercollegiaal overleg of waarneming.
U heeft de privacyverklaring van praktijk voor Klassieke Homeopathie Alkmaar gelezen
welke u via MijnDiad is toegekomen en u gaat akkoord met de inhoud van dit document.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut
of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Indien de cliënt tijdens de homeopathische behandeling stopt met andere therapie en/of
andere medicatie dan is dit volledig zijn eigen verantwoordelijkheid.
De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft ten alle tijde het recht van
inzage. Dit geldt na het overlijden ook voor nabestaanden. Het dossier wordt conform de
wettelijke bewaartermijn minimaal 20 jaar bewaard.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de cliënt/hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of
nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van
de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut
een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de
therapeut in, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van
argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen
blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft
kunnen sluiten.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €112,50 voor het eerste consult/
intakegesprek voor volwassenen en met het bedrag van €75,00/€40,00 per sessie hierop
volgend afhankelijk van de geboekte tijd.
Of €75,00 voor zowel het eerste - als daarop volgende consult(en) voor kinderen tot en
met 12 jaar oud.
Betalingswijze van de behandelingen geschiedt binnen 2 weken na het consult op
rekening. (via Ideal of QR-code op de praktijk) De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig
(minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de
gereserveerde tijd en eventuele voorbereidingen (c.q. het consulttarief) in rekening
worden gebracht.
Alle mogelijke nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie
aanwezig in het medische dossier bij de huisarts zijn uiteraard voor verantwoordelijkheid
en rekening van de cliënt.
De praktijk is via de beroepsvereniging NVKH aangesloten bij Quasir. Dit is een
expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg en welzijn. In het
geval dat u een klacht heeft, ga ik uiteraard eerst met u in gesprek en proberen we tot een
oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u de
klachtenfunctionaris inschakelen van Quasir. Dit kan door het sturen van een e-mail aan
bemiddeling@quasir.nl of u kunt bellen naar 06 – 48 44 55 38

