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BEHANDELOVEREENKOMST VOOR TOEPASSING VAN HYPNO- EN /OF 
RELATIETHERAPIE 
in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 
 
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de posi@e van de 
cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet 
WGBO is onder meer geregeld: recht op informa@e, toestemmingsvereiste voor de 
behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, 
geheimhouding van cliëntengegevens. 

Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH, zijn gehouden aan de 
richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben, kunt u zich voor het 
klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging NBVH (www.nbvh.nl), en voor het tuchtrecht 
van RBCZ, s@ch@ng TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  (www.tcz.nu). 

Wanneer de therapeut - binnen het kader van een andere therapie, waarin hij/zij geschoold is 
- het nodig of nuTg acht - van de regelgeving in het Reglement ‘Handelingen van de NBVH 
therapeut’ af te wijken, dient hij/zij dit te doen in overleg met de cliënt, in een andere seTng, 
in een andere context en buiten deze behandelovereenkomst voor  hypno- en/of 
rela@etherapie. 
 
Achternaam van de cliënt:   .............................................................................................
 
Voornamen:   .............................................................................................
 

Geslacht: man ⬜   vrouw ⬜  

Geboortedatum:  / / geboren te:   .............. ............ ............ ...............................

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  € 112,00 /uur voor het intakegesprek en met 
het bedrag van € 110,00/ uur voor de sessies hierop volgend.  
Te voldoen door overmaking van het bedrag op de rekening van de therapeut na ontvangst van 
de factuur.  
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Afzeggen van de afspraak dient minstens 24 uur van tevoren geschieden. Indien dit niet 
gebeurt, wordt er een uur in rekening gebracht.  
De cliënt hee] op het toegezonden intakeformulier zijn persoonlijke gegevens en informa@e 
betreffende zijn klacht ingevuld en beves@gt met ondertekening van dit formulier dit naar 
waarheid te hebben ingevuld.    
 
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informa@e 
aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van 
de cliënt. 

De cliënt verklaart hierbij: 

⬜  Kennis te hebben genomen van de inhoud van de behandelingsovereenkomst 

⬜  Kennis te hebben genomen van de regels rond het waarborgen van de privacy.  
      Dit document is mede te vinden op de website van de heer T. Paulides 
 

Plaats: _____________________________ 

Datum: ______________   

Handtekening therapeut                                                    Handtekening cliënt  

Naam therapeut: Ton Paulides 
NBVH Lidnr. 6019 
Prak@jk AGB-code 90015638 
RBCZ registra@enr. 403257R 

Ton Paulides Psychosociale Hulpverlening: 
  O.a. (NLP) Coaching, Hypnotherapie, Relatietherapie en EMDR.                 

     www.tonpaulides.nl    06-41201570  email: info@tonpaulides.nl
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