VOORWAARDEN IRIS VRIELING PSYCHOLOOG
PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING

Betaling
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen IRIS
VRIELING PSYCHOLOOG en de cliënt.
Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet
annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de
gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de
cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan
krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te
betalen.
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar
verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen
te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde
bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op
tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan.

(BEDRIJFS)COACHING

Algemeen
Indien bij start van een coachingstraject toch sprake blijkt van een psychiatrische stoornis -conform
mijn beroep hanteer ik hiervoor de DSM-5- dan zal dit besproken worden met u / uw medewerker en
geadviseerd worden om gepaste zorg te zoeken.
Mijn werkzaamheden zorgen ervoor dat ik conform artikel 88 van de Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) onder andere de plicht heb om alles geheim te houden wat
mij bij de uitoefening van mijn beroep is toevertrouwd. Dit betekent dat geen informatie verstrekt
wordt over de inhoud van het traject aan derden, tenzij u / de medewerker hier expliciete
toestemming voor geeft.

Betaling
Een offerte is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.
Mijn tarief is inclusief reistijd, tenzij ik op verzoek op locatie kom. Overige kosten worden alleen
gemaakt na voorafgaand akkoord.
Gespecificeerde facturering van de dienstverlening vindt maandelijks achteraf plaats over de
voorafgaande maand. Voor de Walk&Talk trajecten is dit na afronding van een traject. Mocht een
coachee halverwege stoppen met het traject of uitvallen dan wordt dit besproken en de geleverde
dienst deels gefactureerd.
De betalingstermijn is 30 dagen. Alle bedragen voor coaching zijn exclusief BTW. Indexering van de
gehanteerde tarieven kan eenmaal per jaar plaatsvinden, u wordt hierover vooraf schriftelijk
geïnformeerd.
Als de uitvoering van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Het eventuele recht op een aanspraak vervalt 2 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht
waarop de aanspraken betrekking hebben.

