Farus
Behandelovereenkomst
Ondergetekenden:
1. Natuurgeneeskundig therapeut: A.M.A. Brouwer
en
2. Cliënt:
Naam: …………………………………………………………..……………
Adres: ………………………………………………………………………..
Geboortedatum: …………………………………………………………….

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:
Natuurgeneeskundig consult, omvattende ‘behandeling energetische therapie’ en/of
‘behandeling overige natuurgeneeskunde’.
Onder deze definitie vallen alle therapievormen die in de praktijk van Farus worden aangeboden.
De behandelovereenkomst brengt voor beide partijen rechten en plichten mee, waarop zij kunnen
worden aangesproken.
Met de ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaren ondergetekenden kennis te
hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de
behandelovereenkomst zal plaats vinden. De bepalingen zijn op de volgende pagina’s
weergegeven.

Handtekening:
………………………………….

…………………………………….

Mw. A.M.A. Brouwer
Natuurgeneeskundig therapeut
CAT-registratienummer: CM2833-01-01-20
AGB zorgverlenersnummer: 90101616
Klacht en tuchtrechtnummer: 1601.1899

Cliënt

Datum: ………………………..

Datum: …………….……………..

Farus .

06 42914579

. annet.brouwer@farus.nu .

www.farus.nu

.

KvK 64084701

Bepalingen behandelovereenkomst Farus – Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie

Artikel 1. Uitvoering van de behandelovereenkomst
1. Cliënt verstrekt de therapeut naar eer en geweten alle informatie, die redelijkerwijs van belang
kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling. Deze informatie wordt tijdig met de
therapeut gedeeld, waaronder in ieder geval het moment van intake en anamnese.
2. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
3. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. De therapeut handelt conform de eisen van de
beroepsvereniging CAT en conform de richtlijnen van de GAT-beroepscode. De therapeut heeft
een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
4. Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in
alle fasen van de behandeling. Therapeut mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde
(be)handelingen verrichten.
5. Therapeut legt een dossier aan, waarin niet meer gegevens worden opgenomen dan
noodzakelijk is voor het behandeldoel. Therapeut gaat zorgvuldig met de verkregen informatie
om en hanteert een privacy statement. Dit privacy statement is op te vragen bij therapeut en staat
op de website van therapeut. Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier en heeft recht
op correctie en/of verwijdering van zijn gegevens. Het cliëntdossier wordt na afronding van de
behandeling, conform de wet, 20 jaar bewaard. Boekhoudkundige informatie van de cliënt wordt,
conform de wet, 7 jaar bewaard.
Artikel 2. Inhoud behandeling
1. Therapeut stelt geen (medische) diagnoses, schrijft geen middelen voor, verricht geen
(para)medische behandelingen en bemoeit zich niet met de behandeling van andere
behandelaars. Cliënt begrijpt dat een eventueel onverwacht reageren van het lichaam tot de
mogelijkheid behoort, welke niet vooruit vast te stellen is.
2. Therapeut adviseert om voor iedere klacht en/of nieuwe klacht de huisarts te consulteren en
een bezoek aan de (huis)arts niet uit te stellen of af te zeggen vanwege het feit dat cliënt met
natuurlijke geneeswijzen bezig is of gaat starten.
3. Therapeut adviseert om eventuele voorgeschreven middelen te blijven gebruiken en
voorgeschreven therapieën te blijven volgen, tenzij de behandelend (huis)arts anders bepaalt.
4. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor diens helingsproces. Therapeut ondersteunt en stimuleert
het zelfhelend vermogen van de cliënt en kan de cliënt adviezen geven die bevorderlijk zijn voor
het welbevinden van de cliënt, maar de cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij
maakt en de acties die hij wel/niet onderneemt.
Artikel 3. Geheimhouding
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst van elkaar of van een andere bron
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval
vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
2. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven in de inhoud van het dossier ter controle
of sprake is van juiste dossiervoering. De personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt
naar de visiteur.
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Artikel 4. Wijziging of opzegging van de behandelovereenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de behandeling aanpassen.
2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële
consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandelovereenkomst.
3. Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts,
indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
4. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde geschieden. Voor beide partijen geldt dat
deze de overeenkomst eenzijdig, met opgave van reden, kan opzeggen. Indien de cliënt tegen
het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigd, maakt therapeut een aantekening in het
dossier van de cliënt dat deze de behandeling of het onderzoek voor eigen risico voortijdig
beëindigd.
Artikel 5. Klachten
1. Therapeut werkt onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve
Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz
geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling van therapeut zie
https://gatgeschillen.nl. Bij eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot
GAT.
2. De therapeut stelt het echter zeer op prijs als de cliënt eerst de therapeut informeert over zijn
ongenoegen, zodat de mogelijkheid bestaat in onderling overleg zaken uit te spreken en mogelijk
tot een oplossing te komen.
Artikel 6. Betaling
1. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op het door therapeut
aangegeven rekeningnummer overgemaakt te zijn.
2. Na de termijn van 14 dagen is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de
wettelijke rente, vermeerderd met 2% aan de therapeut verschuldigd.
Artikel 7. Verhindering
1. Cliënt dient verhinderingen minimaal één werkdag voor de afspraak door te geven. Een
afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de
afspraak geannuleerd te worden. Hierdoor wordt de therapeut in de gelegenheid gesteld de
vrijkomende consulttijd op te vullen. Wanneer de cliënt niet tijdig afzegt, wordt 50% van de kosten
van een consult bij de cliënt in rekening gebracht. Annulering van de afspraak kan telefonisch
(06 42914579) of per e-mail (annet.brouwer@farus.nu) worden doorgegeven.
2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. Dit zal de
therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij aan de cliënt
alternatieve tijdstippen worden voorgesteld.
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