
ALGEMENE VOORWAARDEN THERAPIE IN 
BEWEGING  

Individuele- en relatietherapie & coaching  

 

Artikel 1 

Deze leverings- & betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten 
tussen de therapeut en cliënten. 

Artikel 2 

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 87,50 per uur.  Een individuele sessie duurt 90 
minuten. Cliënten ontvangen en betalen de nota voor therapie aan de therapeut. De client kan de 
factuur zelf declareren bij de zorgverzekeraar. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor 
het betalen van uw rekening, ook wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent. De 
individuele behandelingen worden vaak (gedeeltelijk) vergoed uit de alternatieve aanvullende 
verzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking 
komt. Een sessie relatietherapie duurt 120 minuten en hiervoor wordt € 115,- (ex BTW) op 
uurbasis in rekening gebracht. Relatie therapie wordt door een enkele verzekeraar vergoed. 

Artikel 3 

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij 
niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur vóór de afspraak is de therapeut gerechtigd de 
gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënten in rekening te brengen. 

Artikel 4 

De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de 
cliënt  binnen 7 dagen na ontvangst van de faktuur  per bank te worden voldaan. Bij uitblijven 
van betaling neemt het incassobureau MediCas de betaling over. Vanaf dit moment gelden de 
betalingsvoorwaarden van Medicas.  

Artikel 5  

Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in 
het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. 
ouder(s) en/of voogd. 

Artikel 6 

Praktijk Therapie in Beweging voldoet aan alle door de zorgverzekeraars gestelde 
kwaliteitseisen om voor een geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed te 
worden.  

  

https://www.therapieinbeweging.nl/Documenten/Betalingsvoorwaarden%20Medicas.pdf


Artikel 7  

Praktijk Therapie in Beweging werkt volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO). Deze  bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de 
WGBO is deze behandelingsovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld: 
recht op informatie; vereiste toestemming voor minderjarigen; recht op inzage in dit dossier; 
geheimhouding van cliëntengegevens. 

Deze behandelingsovereenkomst is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het Register 
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  (RBCZ) 

Therapie in Beweging is aangesloten bij NBVH, lidnummer 13038,  de RBCZ/TCZ  Licentie 
403286R en de geschillencommissie SCAG 11065. 

Klachtenregeling therapie & coaching: SCAG 

 

https://www.rbcz.nu/
https://www.hypnotherapie.nl/
https://www.rbcz.nu/
https://www.scag.nl/

