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BEHANDELOVEREENKOMST 

 

Ondergetekenden: 

Naam cliënt  : 

Adres   : 

PC en woonplaats : 

 

En  

TOREN Ayurveda & Ayuryoga, praktijk voor ayurveda en ayuryoga in Rockanje 

verklaren hierbij de volgende behandeling(en) te zijn overeengekomen:  

Natuurgeneeskundig consult met eventuele opvolgende behandelingen op basis 

van Ayurveda en Ayuryoga. Hieronder vallen alle therapievormen die in de 

praktijk worden aangeboden. 

 

De cliënt stemt wel/niet in met het eventueel informeren aan huisarts en/of 

verwijzer. 

 

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor 

beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken 

kunnen worden. Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren 

ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de 

overige bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal 

plaatsvinden. De overige bepalingen staan vermeld op het volgblad. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld dd.  

 

ANVAG lid B19.001   Cliënt 

TOREN AYURVEDA    Naam:  

Marcel Toren 

 

Handtekening    Handtekening 
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• De ANVAG therapeut (hierna te noemen ‘behandelaar), handelt conform 

de ANVAG beroepsvereniging regelgeving. 

• Het is cliënt bekend dat de praktijkvoering zowel door Marcel als Ronny 

Toren gedaan wordt. Beide behandelaars hebben dus inzage in de 

cliëntendossiers en zullen voor elkaar waarnemen in voorkomende 

gevallen. 

• De cliënt verplicht zich relevante informatie over de lichamelijke- en/of 

psychische gesteldheid aan de behandelaar te verstrekken. 

• De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te 

zeggen. De kosten van de gereserveerde tijd worden bij niet tijdig 

afmelden of niet opdagen in rekening gebracht. 

• Behandelingen worden meteen na afloop per PIN betaald. Achteraf wordt 

door de behandelaar een factuur per email verzonden. 

• De behandelaar betracht geheimhouding t.a.v. de door cliënt verstrekte 

privé en gezondheidsgegevens.  

• Cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 

• Indien cliënt op eigen initiatief een reguliere behandeling en/of gebruik 

• van medicatie beëindigt, wijzigt of opschort, is hij/zij verplicht de 

behandelaar daarvan op de hoogte te brengen.  

• De behandelaar verricht alleen behandelingen waarvoor hij gecertificeerd 

en opgeleid is. 

• De behandelaar verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt in 

alle fasen van de behandeling. 

• De actuele tarieven van de consulten en behandelingen zijn zichtbaar op 

de website van de praktijk en op een tarievenlijst zichtbaar in de praktijk. 

• Bij een psychische aandoening, kan een behandeling meer instabiliteit 

veroorzaken. Geef bij een intake altijd uw eventuele 

psychische/psychiatrische achtergrond aan. 

• De behandelaar verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een 

collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of 

toereikend is. 

• De behandelaar heeft een verplichte 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

• TOREN Ayurveda & Ayuryoga is niet aansprakelijk voor verlies, 

beschadiging en diefstal van persoonlijke eigendommen van cliënt.  

• De behandelaar behoudt zich het recht voor een consult/behandeling te 

weigeren, indien naar het oordeel van behandelaar sprake is van drank 

en/of drugsgebruik en/of een niet-hygiënische situatie van cliënt. 

• Bij behandeling van minderjarigen zal altijd één van de ouders/wettelijk 

vertegenwoordigers aanwezig zijn in dezelfde ruimte als de minderjarige 

cliënt en behandelaar. 

• Voor eventuele klachten over de behandeling kan cliënt zich eerst wenden 

tot uw behandelaar. Wordt de klacht niet naar uw welbevinden opgelost, 

kunt u een klacht indienen bij SCAG te Utrecht, welke organisatie voor de 

ANVAG-leden de klachtenbehandeling uitvoert.  


