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ALGEMENE VOORWAARDEN
-

We maken in overleg met elkaar steeds een afspraak. Indien u verhinderd bent voor een
afspraak, hoor ik dit graag uiterlijk 24 uur van tevoren. Lukt dat niet en is er geen sprake van
overmacht, dan ben ik genoodzaakt u het tarief van 35 euro in rekening te brengen.

-

De betaling kan na afloop van elke sessie gedaan worden per pin.

-

Ik ga zeer vertrouwelijk om met alles wat we samen bespreken uitgezonderd in die gevallen
waarin de wet mij verplicht melding te maken. Mocht u twijfelen of ik met uw informatie
vertrouwelijk om kan gaan, bespreek dit voorafgaand aan de sessie met mij zodat we hier
afspraken over kunnen maken.

-

In een aantal gevallen ben ik verplicht contact op te nemen met uw behandelend arts of
huisarts. Indien mogelijk gebeurt dit in goed overleg met u.

-

Professioneel begeleiden betekent zelf ook begeleid worden. Om die reden bespreek ik
casuïstiek met een door de beroepsvereniging erkende supervisor. Er worden daarbij geen
persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, gegeven. De supervisor is net als ikzelf
gebonden aan de ethische beroepscode en behandelt alle informatie vertrouwelijk.

-

Als Gestalttherapeut ben ik gebonden aan de ethische beroepscode zoals opgesteld door de
Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten. De meest actuele versie van beide
beroepscodes kunt u op het internet raadplegen:
https://www.gestaltbenadering.nl/documenten/Gedragscode-Gestalttherapeuten-NBGT.pdf

-

Indien er klachten zijn omtrent mijn functioneren stel ik het op prijs als u die met mij bespreekt
en ik passende maatregelen kan treffen om u beter van dienst te zijn. Mochten we er samen
niet uitkomen dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de NBGT. Voor meer
informatie kunt u terecht op: https://www.nbgt.nl/over-ons/kwaliteitswaarborg

-

Met het doel inzicht te geven hoe ik omga met persoonsgegevens en andere gevoelige
informatie zoals het therapeutisch dossier is een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u
downloaden en inzien op https://www.gestaltbenadering.nl/documenten/privacy.pdf

-

Mocht ik niet meer in staat zijn het vak als Gestalttherapeut uit te oefenen, dan worden uw
dossiergegevens voor de door de wet gestelde bewaartermijn van 15 jaar overgedragen aan
Gestaltpraktijk Francis van der Loos in Zwolle (www.gestaltpraktijk.net).

-

Om de therapie een kans van slagen te geven gaat u akkoord met:
o Het niet overmatig gebruiken van alcohol en het volledig onthouden van elke andere vorm
van geestverruimende middelen gedurende het therapeutisch traject.
o Voor relatiettherapie is het van belang u te onthouden van buitenechtelijke relaties of
vreemdgaan en/of het onthouden van elk ander geestelijk en/of lichamelijk geweld naar uw
partner of kinderen.

