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Overeenkomst 
 
De begeleiding 
Tijdens de begeleiding ga ik er vanuit dat je kind of jongere zich inzet, dit verwacht ik ook van jullie als ouders.  
Ik spreek jullie aan op je denkend vermogen, je voelend vermogen en op je kunnen. In elke situatie zijn jullie zelf 
verantwoordelijk, voor jezelf, je eigen gedrag en de keuzes die je maakt. 
 
Wat het kost (2019) 
Een begeleiding van 60 minuten kost € 85,00.  
Afspraken op locatie kosten € 95,00 per begeleiding. Voor de reiskosten wordt € 0,19 per kilometer in rekening 
gebracht. Dit geldt voor afspraken buiten de bebouwde kom van de gemeente Baarn. 
 
De vergoedingen  
Haptotherapie valt bij de aanvullende verzekering onder de 'alternatieve zorg'. Voor informatie over vergoeding van 
de kosten kun je je zorgverzekeraar raadplegen. 
De praktijk is aangesloten bij het NVPA, de stichting RBCZ en de SCAG. 
 
Wil je er voor zorgen dat het bedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op mijn rekening staat? 
Het rekeningnummer is NL71 INGB 0005 64567 50645 67 t.n.v. Praktijk voor Haptonomie in Baarn. 
Als de rekening niet op tijd betaald is, stuur ik je een betalingsherinnering. Hiervoor breng ik extra kosten in rekening. 
Wanneer je de factuur opnieuw wilt ontvangen, kost dat € 5,00. 
Het kan gebeuren dat je onverwachts niet op de afspraak kunt komen. Geef dit dan 24 uur van te voren door. Gebeurt 
dit niet, dan kan de tijd in rekening gebracht worden. De hoogte van de rekening is afhankelijk van de verloren tijd. 
 
 
Naam kind/jongere:   Geboortedatum:   

Naam moeder:    Naam vader:   

Straat:    

Postcode en plaats:   

06-nr. jongere:   moeder:   vader:   

E-mail moeder:   E-mail vader:   
 
Ik begrijp de overeenkomst en ga ermee akkoord.  
 
Plaats en datum:   |   
 
Handtekening moeder: Handtekening vader: Handtekening Benina Nijhof:  
 
 
 
 
           
 


