
In deze behandelovereenkomst hebben we een aantal afspraken op papier gezet over de gang van 
zaken in onze praktijk.

BEHANDELOVEREENKOMST

Tarieven
• Een behandeling haptotherapie kost € 90,– en duurt ongeveer 50 minuten. Ook de intake/kennis-

making geldt als een behandeling.
• Haptonomische relatiebegeleiding kost € 120,– en duurt ongeveer 75 minuten.

Betaling en vergoeding
• De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de haptotherapeutische

behandeling in het aanvullende pakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van uw zorg-
verzekering. Een overzicht van de vergoeding voor haptotherapie door de zorgverzekering vindt u
op de website van onze beroepsvereniging de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl onder het kopje
‘vergoeding’. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.

• De rekeningen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
• Overmacht ten aanzien van de betaling aan uw kant kan en moet te allen tijde met de therapeut

besproken worden.

Bij verhindering
Alleen als een afspraak ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeven wij de gereserveerde tijd 
niet in rekening te brengen.

Verslaglegging en informatie-uitwisseling
• Na de eerste 2 à 3 behandelingen en/of bij beëindiging daarvan informeren wij doorgaans de huis-

arts en/of verwijzer. Dit doen we schriftelijk en alleen in samenspraak en met instemming van u.
• Elk overleg met derden ten behoeve van de begeleiding gebeurt alleen na overleg en met instem-

ming van u.

Privacy
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgege-
vens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Op onze website kunt u onder het kopje Privacyverklaring lezen 
hoe wij hier zorg voor dragen.

Goede zorg
Wij zijn opgenomen in het kwaliteitsregister GZ-Haptotherapeut van de Vereniging van Haptotherapeu-
ten (VVH). Op de website van de VVH vindt u meer informatie over onze beroepscode en de klachten-
procedure.

Behandeling
Samen met u bepalen we de behandelwijze en het doel van de behandeling.
Wij denken en verwachten dat met deze praktische afspraken, tezamen met onze vakkundigheid en ons 
enthousiasme een goede begeleiding gewaarborgd is. We wensen u een goede tijd bij ons toe!

Ter akkoord:
Datum:

Naam behandelaar: Naam cliënt:

Handtekening: Handtekening:


