
De Gezonde Muis
Tramlaan 5 – 6a
8331GL Steenwijk
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http://degezondemuis.nl 

Behandelovereenkomst

Gegevens behandelaar
Naam behandelaar Rendi Muis

VBAG-licentienummer 21906002

AGB-code

RBNG-code

CBP-code

KvK-nummer 74711172

BTW-nummer 194913971B02

Gegevens cliënt
Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Met het tekenen van dit formulier verklaar ik dat ik akkoord ga met de behandelovereenkomst. 
Datum dat de behandelovereenkomst wordt afgesloten:

Handtekening  therapeut Handtekening cliënt

mailto:info@degezondemuis.nl
http://degezondemuis.nl/


• De therapeut houdt zich aan de VBAG beroepscode.
• De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
• De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle 

eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn 
voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

• Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de 
cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

• De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de
Nederlandse wetgeving (zie hiervoor de informatie over privacy op de website).

• De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
• De therapeut informeert de cliënt vooraf over de kosten per behandeling. De cliënt gaat 

akkoord met de tariefstellingen zoals gesteld op de website voor intake en behandelingen. 
• De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een 

gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de 
behandeling een vervolg zal krijgen. 

• VoetreflexPlus™therapie is niet geschikt om reguliere medische diagnoses te stellen of om 
als enige therapie ernstige ziektes te behandelen. De therapie is bij uitstek geschikt om 
naast reguliere gezondheidszorg ingezet te worden. Daarom wordt aangeraden dat de 
huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten. 

• Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van VoetreflexPlus™therapie niet weggenomen 
worden. 

• Voorgeschreven medicatie mag nooit veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Als 
er een reden is voor een suggestie van de therapeut op dit vlak, dient de cliënt contact op 
te nemen met de huisarts en/of specialist. 

• De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en bepaalt of de voortzetting 
van de behandeling wenselijk is. 

• Minderjarigen: voor een medische handeling bij een kind vanaf twaalf jaar is behalve de 
toestemming van de ouders ook die van het kind zelf vereist. Vanaf zestien jaar mogen 
jongeren zelfstandig over hun medische behandeling beslissen zonder toestemming van 
hun ouders en ondanks hun minderjarigheid. Voor kinderen jonger dan zestien, moeten 
beide ouders dit formulier ondertekenen. 

• Communicatie via e-mail vindt plaats op risico van de cliënt. Sommige maildiensten zijn 
minder betrouwbaar dan anderen. De cliënt bepaalt welk mailadres gebruikt wordt. 

• De cliënt krijgt een factuur die per bankoverschrijving of contant dient te worden betaald 
• De cliënt voldoet de kosten van het consult binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de 

factuur.
• Als de cliënt deze afspraak niet nakomt, kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening 

brengen.
• Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur voor aanvang annuleren, anders wordt het 

volledige consult in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de
zorgverzekeraar.

• Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het 
bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

• Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken 
niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan deze een collega-therapeut 
voorstellen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst, maakt 
deze dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar en eindigt de overeenkomst op de datum dat 
de therapeut deze ontvangt. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de 
kosten van de behandelingen in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum. 



• Voor eventuele klachten over de behandeling is het aan te bevelen om eerst een gesprek te
hebben met de therapeut voordat er verdere stappen worden ondernomen. 

• De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere 
aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval 
wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de 
therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of 
bij het Steunpunt Klachten van de RBCZ. In het eerste geval kunt u een klachtenformulier bij
de VBAG-ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl Deze zorgt voor de 
doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. In 
het tweede geval richt u zich tot de RBCZ (www.rbcz.nu). Uw behandelaar kan u hierover 
informeren. 

http://www.rbcz.nu/
mailto:ledenadministratie@vbag.nl

