Algemene voorwaarden en contract van Praktijk LEF

1. Dit document beschrijft de rechten en verplichtingen van Praktijk LEF, praktijk voor psychologische
hulpverlening op het gebied van leer- en gedragsproblemen, en haar cliënten. De cliënt is de persoon of de
ouder/verzorger van een minderjarig persoon met een hulpvraag.
2. Praktijk LEF verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij het NIP (Nederlands
Instituut van Psychologen). De code beschrijft o.a. de geheimhoudingsplicht en aspecten van
professionaliteit van de psycholoog. De code is bij het NIP op te vragen.
3. Praktijk LEF hanteert tarieven zoals deze staan op de website. Praktijk LEF houdt het recht op wijzigingen,
hierover wordt u vooraf geïnformeerd. Voor begeleiding, groepsbijeenkomsten of workshops gelden de
afgesproken tarieven.
4. Betalingen bij voorkeur per bank. Betalingen op factuur dienen binnen twee weken na factuurdatum
voldaan te worden. Als niet aan het betalingstermijn voldaan wordt , geven we dit uit handen aan derden.
De kosten hieraan verbonden zijn dan voor uw rekening. Dit is conform de wet.
5. Praktijk LEF brengt voor de volgende werkzaamheden het vastgesteld uurtarief in rekening. Hieronder
vallen de volgende activiteiten:
-

Onderzoek, verslaglegging, psychologische behandelingen en evaluaties
Psychologische afspraak per telefoon

-

Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Indien dit niet het
geval is wordt het uurtarief in rekening gebracht

6. Voor de volgende werkzaamheden brengt Praktijk LEF geen kosten in rekening:
- Het intakegesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Na afloop van het intakegesprek bepalen
Praktijk LEF en de cliënt of zij samen verder gaan of niet. Indien zij besluiten wel verder te gaan wordt
dit schriftelijk vastgelegd.

7. Praktijk LEF heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de behandelaar zich volledig zal inspannen
om de cliënt zo goed mogelijk te helpen. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van een cliënt.
Resultaat garantie kan er niet geven worden.

8. In het geval dat gestelde doelen niet bereikt zijn, zal advies gegeven worden over mogelijkheden voor het
vervolgtraject. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.
9. Praktijk LEF heeft materialen ontwikkeld om te kunnen werken aan de problematiek van cliënten. Het
werken met deze materialen is uitdrukkelijk ten behoeve van de cliënten van Praktijk LEF. Het is niet
toegestaan deze materialen te kopiëren of anderszins te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van
praktijk LEF.
10. Praktijk LEF is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van
cliënten of andere personen tijdens de begeleiding.
11. De duur van de behandeling wordt in onderling overleg overeengekomen. Bij de start van de behandeling
worden er afspraken gemaakt over eventuele evaluaties. Hierbij wordt tevens aangegeven of voortduren
van de behandeling zinvol of noodzakelijk is, of dat de behandelingen kunnen worden gestopt. Mogelijk
vindt doorverwijzing naar andere disciplines plaats.
12. Praktijk LEF heeft het recht de voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzingen.
Plaats en datum………………..
Naam cliënt………………………..

Namens Praktijk LEF………

Handtekening……………………….

Handtekening……………….

