ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

Voorwaarden van toepassing
Op alle met Marlies van West Centrum voor Kinesiologie gesloten overeenkomsten zijn de
volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

2.

Behandeling
 De kinesioloog adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de
start van de eerste behandeling gaan de kinesioloog en de cliënt een behandelovereenkomst
aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
 De kinesioloog is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan
doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-kinesioloog,
een arts of andere therapeut, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
2.1 Behandeling jongeren en kinderen
 De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke
behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 De ouders verplichten zich tijdens het intakegesprek relevante informatie aan de
kinesioloog te verstrekken.
 De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het
bijzijn van een ouder of bevoegd begeleider.
 Bij jongeren tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een bevoegd begeleider niet
noodzakelijk. De kinesioloog geeft alleen informatie over de behandeling aan de ouders
met instemming van het kind.

3.

Vertrouwelijkheid
 De kinesioloog is gehouden aan de Ethische richtlijnen van de Vereniging ter Bevordering
van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
 De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met
diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars) gedeeld.
 De cliënt heeft te allen tijde het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien.

Ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 67021867.
Aangesloten bij de VBAG, registratienr. 21611021. RBCZ/TCZ register licentienr.170719R.
AGB-code 90103260, AGB-code praktijk 90062641
CBP code m00003039

Centrum voor Kinesiologie | Marlies van West
Lassuslaan 11 3723 LG Bilthoven
www.centrumvoorkinesiologie.nl

4.

Afspraken
 De behandeling is opgebouwd uit één of een aantal consulten.
 De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en
behandeldoelen. Deze kunnen in een later stadium, in overleg, worden bijgesteld of
gespecificeerd.
 Na iedere behandeling wordt in overleg besloten of de behandeling een vervolg krijgt.
 Een behandeling duurt een uur.
 De kosten van elke behandeling bedragen € 67,50 (zowel voor het intakegesprek als voor de
vervolgbehandelingen).

5.

Betaling en annulering
 Betalingswijze van de behandelingen is op rekening.
 Bij verhindering dient de cliënt ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen. Gebeurt dit niet,
dan wordt de behandeling volledig in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.

6.

Klachten
De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. Bij klachten kan de
cliënt deze eerst bespreken met de kinesioloog. Mocht u met de afhandeling niet tevreden zijn,
dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
(VBAG). Indien de klachtafhandeling dan nog onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de
geschillencommissie Quasir en eventueel uw klacht deponeren bij het tuchtrecht
Complementaire Zorg.
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