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Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van psychosociaal therapeut,
systeemtherapeut, kindertherapeut en cognitief gedragswerker i.o., die diensten aanbiedt op het
gebied van therapie, training en gezin(therapie) en relatietherapie, gezin en opvoedondersteuning en
of aanverwante werkzaamheden
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten
van diensten op het gebied van therapie, training en gezin(therapie) en relatietherapie, gezin en
opvoedondersteuning en of aanverwante werkzaamheden.
Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband
houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Afkortingen:
WGBO:
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
RBCZ:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu)
NVPA:
Erkende Beroepsvereniging voor Psychosociaal Therapeuten (www.nvpa.org)
VGCt:
Vereniging voor Gedrags- en cognitieve therapieën (www.vgct.nl)
Wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch
werkers
TCZ:
Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu)
SCAG:
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (www.scag.nl)
Het centrum voor Klachten en Geschillen Afhandeling in de Complementaire Zorg

Wkkgz:
Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wetkwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg)
Artikel 2- Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van therapeut.
Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.
Artikel 3- Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Therapeut voert diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en acht zich gebonden aan
het Klachtenreglement van de RBCZ dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepscode binnen
de complementaire zorg en tuchtrechtspraak TCZ.
Het Klachtenreglement van de SCAG en Wkkgz en de Algemene Voorwaarden en het Tuchtrecht
zijn te vinden op de website www.nvpa.org.
Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand conform alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling
5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994).) zijn van toepassing op de
behandelingsovereenkomst.
Artikel 5- Uitvoering van de overeenkomst
Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin
Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed therapeutisch vakmanschap uit te voeren. Wanneer Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht,
kan in overleg met opdrachtgever van een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan door
derden worden bijgestaan. Dit kan ook in onderaannemerschap gelden.
Wanneer Opdrachtgever de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een
gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat
ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid
voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
Artikel 6 – Honorarium en kosten
Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – uit een
vooraf bepaald vast bedrag per WGBO Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden
berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Alle honoraria
zijn exclusief heffingen van overheidswege. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de
honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid
opgelegde maatregelen.
Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden en Annuleringsvoorwaarden van de
Behandelingsovereenkomst (WGBO)
7.1 Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden
in de Staatscourant nr. 837 van 1994).) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.
7.2 Een afspraak met een NVPA- therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd
van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt de
therapie in rekening gebracht. Bij annulering door Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de
therapie/ te leveren Dienst kan Opdrachtnemer 100% van de kosten van de geannuleerde therapie
van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

7.3 De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen dertig dagen na datum betaald te zijn.
7.4 Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere
ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
7.5 Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in
rekening gebracht mag worden.
7.6 Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is
de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen
voor rekening van de cliënt.
7.7 Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt
onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de
kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het
hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te
worden.
Artikel 8 – Overmacht
Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen therapie geheel of
gedeeltelijk uit te voeren, heeft deze recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat deze tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden is.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met
dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen
Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken,
verzekerd had behoren te zijn.
Artikel 10 – Geschillen
Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is
Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 11 – Beëindiging van de overeenkomst
Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door
middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien
Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur,
binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst,
met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan
Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na
schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. Zowel Opdrachtgever als
Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend
schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van
faillissement is verklaard.
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