
 

 
Behandelovereenkomst 
 
In deze behandelovereenkomst vind je een aantal afspraken over de gang van zaken in mijn praktijk. Dit 
formulier dient door de cliënt en de therapeut ondertekend te worden. 
 
 
Zorgaanbieder 
 
Mart Schellekens 
Ruyterstraat 65 
6512GB 
Nijmegen 
 
 

Cliënt 
 
Naam  
 
 
 
 
 

 
- De cliënt gaat akkoord dat na overleg relevante informatie bij de huisarts, specialist of therapeut 

wordt ingewonnen. 
- De cliënt gaat ermee akkoord dat na overleg gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt 

gedaan aan de huisarts, behandelend specialist of therapeut. 
- De cliënt is op de hoogte van het tarief voor de behandeling en de betalingsvoorwaarden. 
- De cliënt is geïnformeerd over de behandelwijze en is hiermee akkoord. 
- De cliënt en de therapeut hebben overeenstemming over het doel van de behandeling en de cliënt is 

hiermee akkoord. 
- De cliënt geeft toestemming voor behandeling. 
- De cliënt is op de hoogte van de beroepscode waar de therapeut aan is gehouden. 
- De client is op de hoogte van de klachtenprocedure. 

 
 
 
 
 
Datum ___________________________________ 
 
 
Handtekening haptotherapeut 
 
 
 
 
 
 

Plaats ____________________________________ 
 
 
Handtekening cliënt 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Algemene voorwaarden Haptotherapie 
 
Behandeling 

- Een consult duurt 50 à 60 minuten. 
- Een behandeling bestaat uit gespreksvoering, waarnemingsoefeningen, oefeningen waarbij 

ondersteunende aanraking wordt ingezet en positioneringsoefeningen om bewustwording van gedrag 
tot stand te laten komen en ontwikkeling aan te spreken. 

- De behandeling wordt afgerond met een eindgesprek. 
 
Privacyreglement 

Om jouw privacy te waarborgen voldoe ik aan de AVG-wetgeving. 
Op mijn website (www.haptomart.nl) vind je de privacyverklaring onder het kopje ‘praktisch’. 
 

Betalingsvoorwaarden 
- In 2023 is het tarief per consult €85,-.  
- Ik sta geregistreerd als Haptotherapeut bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). 

Haptotherapie wordt vaak gedeeltelijk vergoed wanneer je aanvullend verzekerd bent, maar 
controleer altijd of de NFG een samenwerkingscontract heeft met je zorgverzekeraar. De vergoeding 
vanuit de aanvullende verzekering gaat niet van je eigen risico af. 

- Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Wanneer 
je verhinderd bent of de afspraak wilt verzetten, laat het me dan uiterlijk 24 uur voor de afspraak 
weten per telefoon of e-mail. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, ben ik genoodzaakt de 
afspraak in rekening te brengen. 

- De factuur wordt opgemaakt aan het eind van de maand en verstuurd per mail. Deze dient binnen 14 
dagen na de factuurdatum te worden betaald. 

- Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald is, ontvang je een 
verzoek deze alsnog binnen een week te betalen. Mocht er dan nog niet betaald zijn, volgt er een 
brief deze factuur alsnog binnen een week te betalen. Wanneer dat niet gebeurt, treedt verzuim in en 
staat het mij vrij incassomaatregelen te treffen. Alle kosten die verband houden met deze vordering 
(inclusief de wettelijke rente) komen voor rekening van de cliënt. 

- Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – 
verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 

Klachtenregeling 
- Mocht je niet tevreden zijn, kunnen we dit samen bespreken. Komen we er niet uit? Dan is er de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenprocedure van de NFG. Op mijn website verwijs ik 
naar de klachtenprocedure op de website van de NFG. 
 

 


