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Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen  
 
 
de therapeut van Energy Center en ……………………………………….….. 
 

 
 

1.  Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft 

afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een 

behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd. 

 

2.  De behandelingsovereenkomst is tweeledig;  

        a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   

verhouding therapeut – cliënt.  

        b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en 

behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. 

 

3.  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden 

      worden beëindigd: 

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; 

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt 

afspreken; 

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen 

geven; 

i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- 

    overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de 

    therapeut; 

      j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de  

   competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in  

    ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties. 

 

4 De sessies duren van 25 minuten tot 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, 

zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. 



5 U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien 

aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, 

ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. Wanneer 

andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere 

zorginstelling of specialist. 

 

 

6  Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling 

gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.  

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de 

behandeling stopgezet. 

 

7 De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een  

    termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders   

    afgesproken tussen therapeut en cliënt. 

 

8.  Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie   

afgesproken. De dan geldende tarieven zijn te vinden op de website. De cliënt rekent contant 

na de sessie af, tenzij anders afgesproken. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het 

(mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. 

  

 

9 Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld.  

De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet 

tijdig heeft afgemeld. Dit geldt ook wanneer de cliënt niet komt op afgesproken tijd en dag. 

 

 

 10 De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere  

relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.  

 Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 20 jaar na afronding van het proces van uw 

behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.  

 

 

11 De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden  

     alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)  

overhandigd of medegedeeld. Op www.energy-center.nl vindt u meer informatie zoals de   

privacyverklaring. 

 

12  Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de 

behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 

(WGBO) en de richtlijnen van RBCZ  (de koepel) en VBAG (beroepsvereniging). Deze is / zijn 

op te vragen bij de zorgverlener.  

 



 

13  De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de VBAG (www.vbag.nl) onder 

nummer 22112042. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van 

toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging 

melden.  

De beroepsorganisatie is aangesloten bij de koepel HBO Register Beroepsbeoefenaren 

Complementaire Zorg . Afgekort de RBCZ (www.rbcz.nu). Een koepel is een overkoepelende 

organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert. 

Registratienummer van de therapeut onder deze koepel is nummer 206103R.  

 

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te 

bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als 

schriftelijk (info@energy-center.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel 

mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen.  

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke 

klachtenprocedure van de beroepsorganisatie (secretariaat@vbag.nl). Zie voor het indienen 

van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu 

Energy Center voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(WKKGZ). 

                

 

14  Energy Center is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die  

       zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel  

      doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers  

       van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. 

 

15  Energy Center is niet aansprakelijk voor schade die u geleden heeft door het bezoeken van de 

praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens 

of na een bezoek aan Energy Center. 

 

16 Energy Center heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze 

aansprakelijkheidsverzekering beschermt Energy Center tegen de financiële gevolgen van 

fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep 

en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade 

gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de 

verzekeraar. Energy Center is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke 

is afgesloten bij verzekeraar, die dekkend is voor de WKKGZ. 

 

 

17 Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht 

om vermoedens van kindermishandeling te melden. De Meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling 



informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het 

kind en/of ouder. 

  

  

18 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van  

toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Energy Center uit te voeren 

opdrachten.  

 

19 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen 

afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Energy Center slechts bindend indien 

deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


