Algemene voorwaarden
Algemeen
Meer dan Therapie is opgericht op 9 maart 2021 door Pascalle Hendriks de Leeuw & Wilmie
Hermans, is gevestigd te Boxmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
53648382. Meer dan Therapie is een praktijk voor integratieve psychotherapie en richt zich op
therapeutische begeleiding /trainingen aan kinderen, jongeren en volwassenen.
Meer dan Therapie heeft meerdere therapeuten die werkzaam zijn en zijn alle aangesloten bij
passende beroepsverenigingen/koepelorganisaties.
Pascalle Hendriks de Leeuw is aangesloten bij de beroepsverenigingen VIT: 636.20.A – RBCZ:
403130R – SKJ: 100021465
Wilmie Hermans is aangesloten bij beroepsvereniging CAT: CM2952-01-01-20.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en
overeenkomsten van en met Meer dan Therapie en daarmee ook alle verband houdende
handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek
wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een behandelverklaring door de
cliënt / ouders / verzorgers ondertekend.
Aanvaarding van opdrachten
Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daar een
termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelingen informatie verstrekking wordt
een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de
cliënt of een mondelingen bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de
cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die
wijziging heeft ingestemd.
Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandeling betreffen.
Duur van overeenkomst en ontbinding
Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een
traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contactperiode kan de
overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengt.
Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te
beëindigen.
Geheimhouding, dossier beheers en inzagerecht
De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van
zijn/ haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen,
behoudens voor zover de zorgaanbieder daartoe verplicht zoals is of de zorgaanbieder
toestemming heeft verkregen.
De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals bij vorige alinea beschreven staat
opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde
derden.
De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen op aanvraag van cliënt verstrekken, in
achtneming van de AVG.
Meldcode huiselijk geweld
Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van
kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor

huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke
genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De
verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg,
onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De
meldcode zoals Meer dan Therapie deze hanteert, kunt u hier downloaden.
Toestemming coaching/therapeutische begeleiding/behandeling van kinderen
Als een kind jonger dan 12 jaar is en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is toestemming
van beide ouders voor het sluiten van een behandelovereenkomst en voor het uitvoeren van elke
verrichting of behandeling nodig.
Is het kind tussen de 12 en 16 jaar oud en wilsbekwaam dan beslissen de gezaghebbende
ouders en het kind samen. Wil een kind niet, dan gaat de behandeling/therapie niet door.
Is een kind 16 jaar of ouder en wilsbekwaam dan is het bevoegd alleen te kiezen en in de
toestemming van ouders om een behandelovereenkomst met een therapeut aan te gaan niet
meer nodig.
Weigert een van ouders voor het tekenen van gezag, en is er sprake van een acute situatie of
noodzakelijke zorg voor het kind, dan is dubbele toestemming niet vereist (hiervoor moet
argumentatie vastgelegd worden op papier).
Ouders die geen gezag hebben, hebben geen inzagerecht in het dossier en daarmee wordt ook
geen informatie gedeeld, die de andere gezaghebbende ouder ook niet zou delen (of als het kind
zelf bezwaar maakt dit te delen).
Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn of aanwezig te zijn bij de
sessie, kinderen mogen hierin een keuze maken. Na de sessie is er kort de gelegenheid om te
zien wat uw kind heeft gedaan en waarmee u de komende periode thuis aan de slag kunt. Indien
van toepassing kan worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.
Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de therapeut school of andere
belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders
een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en
gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v.
school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Meer dan Therapie gemaakt en altijd eerst ter
goedkeuring aan ouders / verzorgers voorgelegd. De bestede tijd wordt geregistreerd en
gedeclareerd.
Aansprakelijkheid
Het advies en begeleiding van Meer dan Therapie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de
oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt ontwikkelt zich verder in zijn/haar eigen proces
(bij kinderen samen met zijn/haar ouders/verzorgers). Meer dan Therapie is nimmer aansprakelijk
voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden
diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Meer dan Therapie.
Vergoeding aan cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding
volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Meer dan Therapie. Voor lichamelijke- en ernstige
psychische klachten van uw kind, raadt Meer dan Therapie aan altijd contact op te nemen met uw
huisarts. Indien er in het traject zorgelijke psychische klachten zijn, zal dit in overleg met
cliënt/ouder verzorger ook altijd gemeld worden naar huisarts.
Overmacht
Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder
begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen

de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van
de overeenkomst is belast etc. worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het
moment waarop zij in staat is die verplichtingen als nog na te komen.
Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg,
telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een
kwartier) wordt dit in rekening gebracht.
Betalingsvoorwaarden individuele sessies
De cliënt of ouder/verzorger verplicht zich na de behandeling te pinnen in de praktijk. De factuur
wordt direct na de sessie per mail aan u verstuurd. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele
declaratie van de nota bij uw zorgverzekeraar.
In overleg kan er ook gekozen worden om factuur uiterlijk via overboeking via bank te betalen. De
betalingstermijn is hiervoor maximaal 14 dagen.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Meer dan Therapie een betalingsherinnering
sturen. Indien wij het openstaande bedrag vervolgens niet binnen zeven dagen hebben
ontvangen, wordt er een twee herinnering gestuurd met een verhoging van €15,- aan
administratie kosten. Indien dan nog niet aan wordt voldaan, dan is Meer dan Therapie
genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in
verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten
met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De
zorgaanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar
dienstverlening. De cliënt is met ingang van de voorgenoemde datum over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten
voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders
en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Indien de betalingen geschieden middels de SVB, wordt daarvoor een aparte overeenkomst
gemaakt en dienen de facturen 1x per maand betaald te worden.
Betalingsvoorwaarden workshop /training
Na inschrijving ontvang je een factuur voor workshop/training, deze dien je vooraf te betalen. Pas
nadat de betaling binnen is, is de inschrijving ook definitief. Tot 2 weken van tevoren kan er
zonder geldige reden worden geannuleerd en wordt het geld ook terug gestort op de rekening.
Annuleringen tussen de 14 dagen en 5 dagen voorafgaande de workshop, wordt de helft van het
geld terug gestort. Bij afmeldingen korter dan 5 dagen voorafgaande de training wordt er geen
geld terug gestort. De workshops kunnen in die 5 dagen wel kosteloos worden omgezet naar een
andere training mits er nog plek is.
Vergoedingen
Integratieve therapie / psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars
(gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, natuurgeneeswijze)
afhankelijk van de therapeut waar u bij komt en het verzekeringspakket wat u zelf heeft. Wanneer
u wilt weten of uw verzekering dit ook vergoedt, kunt u contact opnemen met uw eigen
zorgverzekeraar.
Er bestaat tevens om de behandeling van kinderen te laten vallen via de jeugdwet. Wij zijn
echter geen gecontracteerde aanbieder vandaar dat er een mogelijkheid is om een aanvraag te
doen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit vergt echter wel wat meer aanvraagtijd en

daarvoor gelden ook andere betalingsvoorwaarden afhankelijk van uw gemeente.
Verhindering
Kosteloos annuleren van een sessie is tot 24 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 24 uur,
wordt een factuur in rekening gebracht. Indien de bekostiging via de gemeente verloopt, worden
de kosten van de annulering rechtstreeks aan de cliënt doorberekend. Tijdig verzetten van een
afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat
indien u een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. Tijdens sessies wordt de telefoon niet
opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.
Telefonische overleg / overleg via beeldbellen
Op verzoek kan er tussentijds overleg plaatsvinden, zowel telefonisch, als via beeldbellen. Voor
sessies via beeldbellen geldt hetzelfde tarief als een live sessie. Telefonisch overleg dat
regelmatig en langer dan 15 minuten duurt, zal ook worden gefactureerd. Hiervan wordt de cliënt
ook van te voren op de hoogte gesteld.
Het is verboden om deze gesprekken op welke manier op te nemen of te delen met derden.
Meer dan Therapie dient bij aanvang van het gesprek geïnformeerd te worden over de personen
die het gesprek kunnen volgen en over de personen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Toepasselijk recht en geschillen
Op de diensteverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder
uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
Klachtenregeling
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over de diensten van Meer dan Therapie, wordt aangeraden
dit eerst met de desbetreffende therapeut te bespreken.
Indien dit niets oplevert, kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Dit valt onder het
klachtrecht van de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Hiervoor dient u contact op
te nemen bij de beroepsvereniging van de therapeut.
Pascalle Hendriks de Leeuw – https://www.vit-therapeuten.nl/contact/klachtformulier/
tevens valt zij ook onder het tuchtrecht via de RBCZ onder lidnummer: 403130R
Wilmie Hermans - https://catcomplementair.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/
Overige bepalingen
Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard,
doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van de huidige algemene
voorwaarden.
Disclaimer
De informatie op de huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de
website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze
website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een
regulier arts of een therapeut die erkent is is door een door de GAT/ Vit erkende
beroepsorganisatie. De behandelingen die op de huidige website worden aangeboden vallen
onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek,
verzorging en of verpleging van de reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen
onder het auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en
gekopieerd worden.

