
 

    
 

 

Ondergetekenden, ouder(s)/verzorgers van ………………………………………………………………………………..: 

 

Ouder 1/verzorger Ouder 2/verzorger 

Naam:  Naam: 

Adres: Adres:  

PC/Woonplaats:  PC/Woonplaats:  

Telefoon: Telefoon:  

E-mail: E-mail: 

 

En  

Kien&Kundig 

Vertegenwoordiger:            Margreet Leeflang-Wobbes 

Praktijkadres:                        Nieuwe Erf 18 

PC/Woonplaats:                   7958 NE Koekange IBAN: NL66 KNAB 0410 0450 71           

Telefoon:                               06 - 42898273 KvK: 66460484 

E-mail:                                    kienenkundig@gmail.com Website: www.kienenkundig.nl               

 

Verklaren het volgende overeengekomen te zijn: 

Algemeen 

- Behandeling is alleen mogelijk op afspraak. 

- Het behandeltraject zal bestaan uit een intakesessie, eventueel gevolgd door vervolgsessies. 

- Een intakesessie duurt maximaal 2 uur, een vervolgsessie maximaal 1 uur en een uitgebreidere 

behandelsessie minimaal 1 ½ uur. 

- Er kan, ten behoeve van de behandeling, (onderdelen van) een sessie op beeld worden vastgelegd. 

De opnamen blijven eigendom van Kien&Kundig en kunnen, na overleg met en toestemming van de 

ouders/verzorgers, ook worden gebruikt voor intervisie/supervisie/promotie.  

- Kien&Kundig zal te allen tijde informatie betreffende de cliënt vertrouwelijk behandelen, en niet 

zonder overleg en toestemming aan derden verstrekken. 

- Ouders/verzorgers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes en beslissingen die genomen 

worden voor zichzelf en/of hun kind. 

- Het maken van een onderzoeks- of behandelverslag is niet bij de prijs van de sessies inbegrepen en 

wordt niet standaard gemaakt. Mocht hier behoefte aan zijn, dan zal ik hiervoor mijn uurtarief, 

€70,00 p/u incl. BTW, in rekening brengen.  

- Kien&Kundig houdt zich aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien 

van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de behandeling.  

- Kien&Kundig heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt 

meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 

 Behandelovereenkomst 
                      Kind 



- Het volgen van behandelingen bij Kien&Kundig is op eigen risico. Wanneer de behandeling niet het 

gewenste effect of resultaat heeft is Kien&Kundig niet aansprakelijk. 

- Kien&Kundig streeft naar openheid, eerlijkheid en kwaliteit. Indien er onverhoopt een klacht 

ontstaat wordt het op prijs gesteld dat deze bespreekbaar gemaakt wordt tussen cliënt en 

behandelaar. 

- Kien&Kundig is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz) en beschikt over een 

klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz) 

- Kien&Kundig beschikt op afroepbasis over een klachtenfunctionaris via Quasir (art. 15 Wkkgz) 

- Tijdens een sessie is rust in de praktijk van groot belang. De behandelaar zal het daarom op prijs 

stellen dat het geluid van eventuele aanwezige mobiele telefoons uit gezet wordt.  

 
Betalingsvoorwaarden 

- Tarieven: - Intake en screening:         €105,00 incl. BTW 

    - Behandelsessie 1 uur:                €70,00 incl. BTW 

    - Behandelsessie 1 ½ uur:                  €105,00 incl. BTW 

 

Mijn behandelingen vallen onder prestatiecode 24513 - lichaamsgerichte psychotherapie en overige 

psychosociale therapie - 24504. Hieronder vallen alle reflexintegratie trajecten gericht op zwangerschap, 

kinderen en jong-volwassenen, en de visuele begeleidingstrajecten 

 

- Na een sessie wordt via e-mail een factuur met link naar IDEAL-betaling toegezonden, die binnen 7 

dagen betaald dient te worden. Betaling kan ook direct contant na afloop van een sessie. 

- Een sessie kan, telefonisch of via e-mail, kosteloos tot 24 uur voor de afspraak afgezegd of 

verplaatst worden. 

- Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, of bij vergeten van de 

afspraak, wordt de gereserveerder tijd 100% in rekening gebracht. 

- Bij niet-betalen binnen 7 dagen, stuurt Kien&Kundig een betalingsherinnering. Indien niet aan de 

betaalverplichtingen voldaan wordt, is Kien&Kundig gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of 

door derden te laten uitvoeren. 

- Bij betalingsachterstand is Kien&Kundig gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat aan 

de betalingsverplichting voldaan is. 

- In geen enkel geval wordt overgegaan tot terugbetaling van de gemaakte kosten voor de diensten 

van Kien&Kundig.  

 

 

Datum: …..........................................................                Plaats …............................................................ 

 

Handtekening ouder 1/verzorger/voogd:                         Handtekening ouder 2/verzorger/voogd: 

 

 

…......................................................................                 ….................................... ................................... 

                                                                                                     

 

  Handtekening vertegenwoordiger Kien&Kundig 

 

 

…...................................................................... 

 

Margreet Leeflang-Wobbes 


