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MenSense, praktijk voor Psychosomatiek &  Re-integratie   
   

  
                                                                                                                         datum:  

        U gaat deze behandelingsovereenkomst aan:  

 met  Margreeth Bakx, eigenaar van  MenSense,  praktijk voor  Psychosomatiek en Re-integratie,  

 de Romhof 43-45 te Beilen in de hoedanigheid van:  

          psychosomatiek therapeut en psychosociaal therapeut/coach 

  arbeidsdeskundig re-integratie adviseur, individueel coach 

 

o Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen, welke zijn € 65, =  
     per consult / per uur voor het particulier tarief, voor het zakelijk tarief geldt: € 95, = excl. 21% BTW 

o Ondergetekende verklaart voorts, dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling,  
        waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling (therapie, coaching en advies)  
        onder meer  afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning. 

o Ondergetekende realiseert zich voorts dat er géén sprake is van een resultaatsverplichting,  
        maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Margreeth Bakx van MenSense. 

o Ondergetekende is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt; dat wat 
        in de praktijk wordt besproken niet gedeeld wordt met derden. (conform de wet Bescherming  
        Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

o Ondergetekende heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier en alle verdere rechten die voortvloeien  
        uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) daarop betrekking hebbende.      
        Ondergetekende is er van op de hoogte dat voor het verkrijgen van een kopie van zijn/haar dossier 
        kosten in rekening gebracht kunnen worden. http://www.mensense.nl/kwaliteitsregistratie--privacy.html  

o Ondergetekende dient expliciet toestemming te geven voor het delen van informatie met derden;        
        huisarts, specialist, andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of anderen die al dan  
        niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En geeft hierbij wel / geen / per situatie toestemming.  
        Dit geschied door een medische machtiging of informed consent/schriftelijke toestemming 

o Ondergetekende gaat akkoord met het volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving       
        voor educatieve doeleinden (inter- en supervisie) van behandelaar binnen de beroepsgroep. 

o Ondergetekende is van mening dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen, die naar aanleiding 
        van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.  

o Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle relevante         
        informatie m.b.t. de eigen gezondheid te hebben gegeven.  

o Ondergetekende is door Margreeth Bakx, van MenSense via de website geïnformeerd over alle        
        benodigde informatie betreffende het klachtenreglement en het verwerkingsregister AVG,       
        zie: http://www.mensense.nl/avg.html  & http://www.mensense.nl/klachtenreglement.html   
 

          U heeft zich geïdentificeerd met uw:   rijbewijs     paspoort     Identiteitskaart     kaart nr. …………………. 

           Naam:         geb. datum:  

 

          Handtekening:  

 

 Psychosomatiek therapeut, SOLK netwerk, kwaliteitsregistratie ADAP nr. 9900969193/P 
 AGB code: praktijk 0787265, zorgverlener: 0727531  

 Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV) lid.nr. 1907598   RBCZ registratie nr. 505116R 
 AGB code: praktijk  9053466, zorgverlener 90044765    

 Ned. Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) reg.nr.106201  

      

http://www.mensense.nl/kwaliteitsregistratie--privacy.html
http://www.mensense.nl/avg.html
http://www.mensense.nl/klachtenreglement.html
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MenSense, praktijk voor Psychosomatiek &  Re-integratie   
   

 Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN praktijk MenSense 

  

        U betaald rechtstreeks de nota volledig ten name van MenSense, M. Bakx IBAN NL42RABO 0312923821 

        Recht op een gedeeltelijke vergoeding van uw sessies / behandelingen via de Aanvullende Verzekering. (pt.9) 

          psychosomatiek psychosociaal / therapeut  en coach via een particuliere nota aan u zelf die u kunt indienen 

                                                                                                 bij uw verzekeraar indien u aanvullende bent verzekerd.                                                            

 

  via uw werkgever, nl…………………………………………………………………….., contact persoon: 

    mevrouw / de heer                                                     , die akkoord is door middel van een getekende offerte. 
 
Op de betaling van facturen voor de  gegeven sessies zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling/sessie. 
Er wordt 1x per maand gedeclareerd en in overleg de factuur automatisch digitaal verstuurd via MIjnDiad. 

2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of (telefonisch) afzegt minder dan 24 uur  
voor de afgesproken tijd, heeft Margreeth Bakx van MenSense, het recht het wettelijk vastgesteld 
verzuimtarief in rekening te brengen. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag 
daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. Dit kan altijd per telefoon en antwoord apparaat 
of e-mail. ( zie ook contactformulier : http://www.mensense.nl/contact.html ) 

3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan Margreeth Bakx van MenSense,  
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de  
dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het 
openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. MenSense is eveneens gerechtigd 
extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander 
onverminderd de verdere rechten welke Margreeth Bakx van MenSense heeft. 

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, 
zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van 
het te vorderen bedrag. 

6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit 
uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving 
aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. 
Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet. 

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of  
de cliënt aan Margreeth Bakx van MenSense verschuldigd is, de administratieve gegevens van  
Margreeth Bakx van MenSense van beslissende aard. 

8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en Margreeth Bakx van 
MenSense, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij 
worden beslecht door de competente rechter. 

9. Verder informatie en recht op vergoedingen kunt u deze vinden op de website van www.mensense.nl,  

http://www.mensense.nl/verzekeringsrecht.html   (voor informatie vergoeding van de zorgverzekeraars: 
                                                                                zie de beide pdf- bestanden onder aan de pagina) 

http://www.mensense.nl/tarieven.html 

http://www.mensense.nl/contact.html
http://www.mensense.nl/
http://www.mensense.nl/verzekeringsrecht.html
http://www.mensense.nl/tarieven.html

