
 
Algemene voorwaarden: 
 
Behandelovereenkomst 
 

Naam:  Geboortedatum: 

Straat en postcode:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Naam kind:  Geboortedatum: 

Naam kind:  Geboortedatum: 

Naam kind:  Geboortedatum: 

Naam 2e verzorger:  Geboortedatum: 

Gegevens 2e verzorger 
indien er sprake is van 
gescheiden ouders.  

Naam  - Geboortedatum – Straat – Postcode – Telefoonnummer – E-mailadres  

 

 

 Ik ga akkoord met onderstaande algemene voorwaarden                

 
 
Datum       Handtekening     
 
 
Uw privacy 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is 
ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand 
en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. 
Dit betekent onder meer dat ik:  

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens  
- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens  

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke 
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar 
een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  

- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.  
- Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.  
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. 

 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw 
toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst 
wordt vereist 15 jaar bewaard. 
  



 
Algemeen 
Praktijk Oxalis-coaching is opgericht door Harriëtte Peters gevestigd te Schijndel .  
Harriëtte richt zich op het coachen en trainen van kinderen en volwassenen. 
 
Inzet en eigen verantwoordelijkheid 
Het advies van Harriëtte is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.  
Harriëtte verwacht deze inzet ook van de cliënt. Indien blijkt dat de cliënt zich hiervoor niet kan of wil inzetten, kan 
in overleg een vervolg uitgesteld of afgebroken worden. Harriëtte gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Het 
bedrijf Oxalis-coaching is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie of coaching. Het bedrijf Oxalis- 
coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de 
geboden diensten. Het bedrijf Oxalis-coaching is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van 
persoonlijke bezittingen. 
 
Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten 
van of met Harriëtte en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende 
aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tijdens het 
intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. 
 
Coaching/begeleiding kinderen tot en met 16 jaar 
Harriëtte is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide 
gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende 
gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de 
begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op 
enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. 
Harriëtte kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 
 
Verhindering  
Het afzeggen van afspraken voor coaching of therapie dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan. 
Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten doorberekend. 
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Bij afzegging door ziekte is 
overleg mogelijk. 
 
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 
aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen 
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan 
worden gevergd. 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar. 

Betalingsvoorwaarden 

De in rekening gebrachte kosten dienen contant of uiterlijk binnen 14 dagen overgemaakt te worden. Als er niet 
binnen de afgesproken termijn betaald wordt, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Indien na de tweede 
betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de 
rekening van Harriëtte, is de coach genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan 
derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een 
betalingsachterstand is Harriëtte gerechtigd verdere behandeling op te schorten. 

Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 


