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Afspraak 
Bij verhindering  kan de afspraak zonder kosten afgezegd worden mits de afspraak meer dan 
48 uur van te voren afmeld wordt. Dat kan per mail, telefoon of voicemail.  
Wanneer de afspraak binnen de 48 uur afgezegd wordt, zal het volledige bedrag 
gefactureerd worden. De afspraken die in de agenda van Praktijk MINDedit staan, zijn 
maatstaf in geval van discussie.  
 
Financiën 
Aan het eind van een afspraak ontvang de cliënt een digitale factuur voor de behandeling, 
welke € 75,- per uur bedraagt. De betalingstermijn bedraagt 7 dagen. Voor een gemakkelijke 
verwerking van de administratie is bij betaling, vermelding van naam en factuurnummer 
vereist.  
MINDedit behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de tarieven te 
veranderen, met inachtneming van 1 maand meldingsplicht naar de cliënt toe. Deze melding 
wordt in dat geval onderaan de factuur geplaatst.  
 
Begeleiding 
Indien de cliënt en MINDedit besluiten tot het starten van de begeleiding, dan geeft de 
cliënt, in het geval van reflexintegratie (MNRI), toestemming voor lichamelijk contact voor 
de uitvoering van de oefeningen. Dit lichamelijk contact zal bestaan uit manuele 
stimuleringstechnieken. De behandelaar (Edith de Witt- Roos) zal deze 
stimuleringstechnieken altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. 
De cliënt geeft aan bereid te zijn thuis te oefenen, mits de thuis,-/persoonlijke situatie dit 
toelaat. Door regelmatige oefening wordt sneller het gewenste effect bereikt. 
  
Bij de uitvoering van de dienstverlening door mij is sprake van een inspanningsverplichting; 
MINDedit zal naar beste kunnen, vermogen en inzicht de cliënt begeleiden. Aan de gegeven 
adviezen zijn geen rechten te ontlenen. 
De cliënt heeft het recht om de begeleiding op ervaring te beoordelen en heeft de keuze om 
door te gaan of te stoppen met de begeleiding, met inachtneming van de bovengenoemde 
24 uurs regel.  MINDedit streeft naar open communicatie en korte lijnen tussen cliënt en 
dienstverlener. Op deze manier bereiken we een zo’n optimaal mogelijk resultaat. 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van MINDedit is beperkt tot zaken die binnen de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MINDedit vallen. Mocht blijken dat er sprake is 
van aansprakelijkheid, dan is deze geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.  
Het gebruik van de trampoline valt buiten de aansprakelijkheidsverzekering en is op eigen 
risico van de cliënt. 
 
Geheimhouding 
Alles wat tijdens de begeleiding gebeurt is vertrouwelijk, tenzij wet- of regelgeving hier 
anders in bepaalt. Mocht dit laatste zich voordoen, dan zal dit door MINDedit vooraf met de 
cliënt besproken worden. MINDedit stelt alles in het werk om zorgvuldig en vertrouwelijk 
met cliëntgegevens om te gaan. 
 
De cliënt heeft altijd het recht op informatie betreffende de behandeling en inzage in je 
eigen dossier. Ook heeft de cliënt het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. 
 
Externe verslaglegging of overleg met andere partijen vindt uitzonderlijk en alleen op 
uitdrukkelijk verzoek van de cliënt plaats volgens uurtarief. De cliënt geeft MINDedit in dat 
geval schriftelijk toestemming om contact te hebben met de externe partij. 
 
Klachtenrecht 
MINDedit onderhoudt graag een open relatie en communicatie met de cliënt;  wederzijdse 
positieve feedback is voor alle partijen een kans om te leren en te groeien. Bij vragen, 
opmerkingen of klachten, is open communicatie het streven, zodat we samen tot een 
passende oplossing kunnen komen. 
 
De uitgebreide Privacyverklaring heeft MINDedit, gelijk met de intakevragenlijst en deze 
huisregels toegestuurd en ligt in de praktijk ter inzage. 

□ Met het aanvinken van dit vakje geef jij toestemming om dit document in jouw 
dossier op te bergen en daarmee de gegevens te verwerken. 

 
 
 
 
 
 


