Behandelovereenkomst – Osmosa Mens, Arbeid & Gezondheid
* doorhalen wat niet van toepassing is

Privacy
De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de
behandelovereenkomst en het cliëntendossier en geeft hier wel / geen* toestemming voor.
De cliënt geeft wel / geen* toestemming dat zijn of haar persoonsgegevens worden gebruikt voor
het toesturen van afspraakbevestigingen / vragenlijsten / e-health modules / Mindfulness cursussen
/ andere correspondentie t.b.v. de behandeling.

Informatie
De cliënt geeft wel / geen* toestemming dat informatie vooraf of tijdens de behandeling bij de
huisarts, specialist of collega-hulpverlener wordt ingewonnen.

Verslag
De cliënt geeft wel / geen* toestemming dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt
gedaan aan de huisarts en / of collega-verwijzer en / of bedrijfsarts.

Zorgvuldigheid en aansprakelijkheid
De hulpverlener zal werkzaamheden naar haar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid
in acht nemen die van de hulpverlener kan worden verwacht. Osmosa en haar hulpverleners en
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste of onvolledige
informatieverstrekking door cliënt. Voor meer informatie over zorgvuldigheid en aansprakelijkheid,
zie de Algemene Voorwaarde op www.osmosa.nl.
Aldus door ons overeengekomen en ondertekend:

Datum en plaats:
Naam hulpverlener:

Naam cliënt:

Handtekening:

Handtekening:
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Algemene betalingsvoorwaarden van Osmosa
I.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de
hulpverlener en de cliënt.

II.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij
niet tijdig annuleren van de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd
naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

III.

De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen,
tenzij anders overeengekomen, door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te
zijn betaald.

IV.

Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een
betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen niet aan de
betalingsherinnering, kan de hulpverlener een tweede betalingsherinnering sturen. Wanneer
cliënt binnen 14 dagen niet aan de tweede betalingsherinnering heeft voldaan is de
hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten
uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de
cliënt.

V.

Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich
hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de
betalingsverplichting heeft voldaan.

VI.

Indien werkgever van cliënt bijdraagt aan de kosten voor de hulp, geldt bovenstaande alleen
voor het deel van de kosten dat de cliënt zelf verschuldigd is aan de hulpverlener.
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