Algemene voorwaarden Pluk pmt
Deelname aan de therapie bij Pluk pmt betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Behandeling
•
•
•
•

•
•

•

In de beginfase worden samen met u behandeldoelen opgesteld.
Deze doelen zijn de leidraad voor de therapie en wordt regelmatig met u over geëvalueerd.
De sessies duren 50 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een
doorgaand proces kan ontstaan.
Ik heb een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier.
Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd bij en/of verstrekt aan andere
hulpverleners/betrokkenen.
Op het moment dat ik ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De afspraak zal worden
verplaatst.
De aangeboden oefeningen zijn op eigen risico, Pluk pmt kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemers, noch
voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat u of uw kind verhinderd zijn, meld dit dan uiterlijk 24 uur van
tevoren. Bij een afmelding binnen 24 uur wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.
Wanneer u zonder afmelding niet aanwezig bent wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Tarieven en betaling
•
•

•

•
•

Het tarief voor een therapiesessie van 50 minuten bedraagt in 2020 € 75,00. PMT is vrijgesteld
van BTW.
U dient zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekering wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.
Ik ben lid ben van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT),
aangesloten bij de FVB.
Aan het einde van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor
het declareren van de kosten bij uw zorgverzekering. De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor
het verkrijgen van vergoedingen bij verzekeraars of andere financiers.
Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
De tarieven kunnen worden aangepast. Daarover wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Klachten
•

Heeft u uw twijfels over de behandeling of bent u ontevreden dan heeft mijn voorkeur dat u dit
met mij bespreekt. Mochten we er niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij een
onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ik ben Wkkgz geregistreerd bij het NIBIG. Dit betekent dat er
in het geval van een klacht een klachtenregeling bestaat. Wanneer je een klacht hebt kun je
contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.

Geheimhouding
•
•
•

Als vaktherapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheimeen geheimhoudingsplicht.
Indien er sprake is van een verwijzing, dan wordt na afloop van de behandeling gerapporteerd
naar de verwijzer.
Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de hulpvrager.
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