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###Voorwaarden en tarieven
**Intake**
Via de e-mail wordt een intake formulier verstuurd dat is opgemaakt in word. Als het
enigszins mogelijk is vind ik het fijn als dit intake formulier via de e-mail ingevuld wordt
teruggestuurd voor we de eerste sessie hebben. Dan heb ik al enig idee over de
problematiek en de doelen.
Als er sprake is van een traject in de basisverzekering dan heb ik ook verwijzing nodig
van de huisarts voor de eerste sessie. (zie boven bij vergoedingen).
Belangrijke documenten en een model cliëntcontract worden meegestuurd.
**Cliëntcontract**
Er wordt bij de eerste zitting een cliëntcontract ondertekend waarin alle voorwaarden zijn
opgenomen.
**Annuleren en no show**
Annulering dient te geschieden 48 uur van tevoren. Bij te late annulering wordt de helft
van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur, wordt het hele bedrag
in rekening gebracht. Dit geldt ook voor cliënten in de gecontracteerde zorg. Ik kijk wel
altijd of ik iemand anders in de leeggekomen plaats kan inplannen. Dan worden geen
kosten in rekening gebracht.
**Afronding**
Bij sessies die vergoed worden via de aanvullende verzekering wordt, indien nodig en/of
wenselijk, een sessie ingepland. In deze sessie evalueren we de zorg die is geleverd en
kijken we naar het verloop gedurende de hele periode en naar de behaalde doelen. Bij
een traject in de basiszorg is de afronding uitgebreider. Kijk daarvoor naar de 'procedure
bij de therapie’ op de website.
###Tarieven
Individuele therapie sessie van 50 minuten:
€ 95,Relatietherapie, 70 minuten: € 110,Coaching, therapie 60 minuten: € 125,- (de werkgever betaalt)
Kortingstarief: € 80,- geldt bij een netto inkomen in het gezin dat lager ligt dan €1600,Tarief is inclusief tussentijdse korte telefoongesprekken en e-mail contact.
Betaling via de bank: Nota’s worden via de e-mail verstuurd, 1x per mnd.
###Tarieven bij vergoeding uit de basisverzekering
Dit zijn tarieven die gelden voor een heel traject. Met de verzekeraars met wie ik een
contract heb, liggen de tarieven vast en wijken ze per verzekeraar af. Voor de cliënt geldt
hier alleen de verplichte eigen bijdrage.
Als ik met een verzekeraar geen contract heb wordt gekeken wat de vergoeding is voor
de verzekerde en wordt het tarief daarop afgestemd mits het een minimumtarief is dat
een verzekeraar met wie ik wel een contract heb, betaalt.
Bij onduidelijkheid hierover kunnen we concrete afspraken maken voor aanvang van de
therapie.
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