
 

Behandelovereenkomst: 
Volgens de geregistreerde RBCZ reg. nr. 171179R , Shiatsu Vereniging Nederland reg. nr. 
2017009, AGB-code 90/061943, KvK 64043886, Prestatiecode 24102, SCAG, GAT, Balens en 
KAB. Behandelovereenkomst is onderdeel van de algemene voorwaarden. 

Shiatsu therapie praktijk Hester Wijenberg, hierna genoemd ‘Hester’ of  ‘zij’ of  is gehouden te 
handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en Hester zijn 
onder meer vastgelegd in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Hester houdt een cliëntendossier bij. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in 
totaal 15 jaar bewaard. Zij verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken 
aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. 

De cliënt verstrekt middels het anamnese gesprek/ intakeformulier relevante informatie aan 
Hester. Hester verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van hetgeen door de cliënt is 
verstrekt tijdens de behandeling en hetgeen in het dossier wordt opgeslagen. 

Hester  mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten. Beëindiging van 
de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Zij verplicht zich de 
cliënt correct door te verwijzen naar een andere therapeut of arts wanneer de behandeling niet 
toereikend is. Hester  adviseert een mogelijke vervolgafspraak. De cliënt bepaalt zelf of het 
advies wordt opgevolgd. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling genoemd in de Algemene 
Voorwaarden. In het geval de  factuur aan de cliënt wordt gemaild, zal cliënt deze factuur binnen 7 
dagen na dagtekening van de factuur betalen. 

De cliënt en Hester komen overeen dat cliënt bij verhindering de afspraak tijdig - d.w.z. minimaal 
24 uur van te voren- afzegt. Anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening 
worden gebracht. Voor klachten over de behandeling neemt de cliënt in eerste instantie contact 
op met Hester. Komen ze er samen niet uit dan wordt het klachtenreglement gevolgd. 

De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege als er geen vervolgafspraak wordt 
afgesproken. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen cliënt en Hester. 

Datum:    Plaats: 

Naam cliënt:   Geboortedatum: 

    

 

Handtekening cliënt: Handtekening Hester Wijenberg: 

 

https://static1.squarespace.com/static/5bc0d49394d71a21c4cd4009/t/5c051dd6b8a04595e9c635d5/1543839190693/Hester-Wijenberg-Algemene-Voorwaarden+%281%29.pdf

