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BEHANDELOVEREENKOMST vlgs WGBO  
(Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)   

    

  

Naam cliënt  :    

  

Straat  :  

  

PC/Woonplaats:  

    

  

Naam zorgverlener: In Trance, Marlene Monster-Linkers  

  

Straat  : Hoonaartstraat 72  

  

PC/Woonplaats  : 3222 CL Hellevoetsluis  

  

De cliënt dhr./mevr.…………………………………………en de zorgverlener In Trance, Marlene Monster-Linkers 

komen overeen dat:  

  

- De cliënt met het ondertekenen van dit formulier toestemming aan de zorgverlener geeft tot het verwerken 

van persoonlijke gegevens. Indien client jonger is dan 16 jaar, dienen beide ouders dit formulier (mede) te 

ondertekenen. Tevens is de cliënt gerechtigd deze toestemming op elk moment mondeling of schriftelijk 

in te trekken.    

 

- de zorgverlener aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal 

worden/is verwoord. Dit behandelplan zal na de intake worden opgesteld en mondeling worden toegelicht 

door de zorgverlener.  

  

- cliënt de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze redelijkerwijs 

voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. In dit kader zij opgemerkt dat alle eventuele, nadelige 

gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de 

huisarts en/of specialist, voor verantwoordelijkheid en rekening komen van de cliënt;   

- cliënt met het ondertekenen van deze overeenkomst op de hoogte is van de inhoud van de Algemene 

voorwaarden en de Privacyverklaring en daarmee akkoord gaat.  

  

- deze overeenkomst start op …………………..en eindigt op …………………. /onbekend;  

  

- het tarief per sessie zie onder tab ‘prijs per sessie’ is. Dit bedrag dient contant betaald of u krijgt een 

tikkie/betaalverzoek van In Trance via de Bunqbank.   

  

Partijen nemen in aanmerking dat de Algemene Leveringsvoorwaarden (Bijlage 1),  de Privacyverklaring 

(Bijlage 2) onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.  

  

  

Datum  : ………………………..  Datum  : …………………………….  

  

Plaats  : ………………………..  Plaats  : Hellevoetsluis  

  

Client   :  ………………………. Registertherapeut BCZ®  :  …………………………… 
    (handtekening)      (handtekening)    
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