Algemene voorwaarden Duurzame Balans

Algemeen
De algemene voorwaarden hebben tot doel de belangen van de betrokken partijen te
beschermen. Zij beschrijven daarom naast de rechten en plichten van de cliënt ook de
rechten en plichten van de behandelaar.

Versiebeheer
Versienummer
Datum

1.1
15 oktober 2020

Deze versie vervangt alle voorgaande versies. Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen.
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Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en de
behandelaar gesloten overeenkomst binnen de context en handelswijzen van
“Duurzame Balans”.
2. Partijen kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een
individueel geval expliciet is overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is
van de cliënt. Dergelijke afwijkingen dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.
3. De algemene voorwaarden van Duurzame Balans zijn bindend. Wanneer de cliënt
instemt met het aangaan van het behandeltraject, stemt hij/zij tevens in met de
werking en reikwijdte van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Wijziging
1. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd zonder
voorafgaande mededeling. Cliënten die een lopend behandeltraject bij Duurzame
Balans volgen zullen over de wijzigingen worden geïnformeerd.

Artikel 3 - Ingangsvoorwaarden en de intake
1. De aspirant cliënt beschikt over zelfbeschikking en deze is niet ontnomen.
Onderstaande opsomming is niet uitputtend maar geeft wel de meest gangbare
omstandigheden.
a. De aspirant cliënt is 16 jaar of ouder. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar
dient er schriftelijke toestemming te zijn van ouder of voogd tijdens de intake
worden overlegd.
b. De aspirant cliënt is de zelfbeschikking niet ontnomen alg gevolg van
juridische onbekwaamheid of geestelijke onbekwaamheid.
2. Aan de intake zijn kosten verbonden conform Artikel 7 – Tarieven, Betalen,
Betaalwijzen en Facturatie van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van
de intake verplicht de cliënt zicht tot betaling van deze kosten.
3. De aspirant cliënt verplicht zich in dit stadium niet tot een behandeltraject.
4. De behandelaar heeft het recht om een aspirant cliënt met opgaaf van reden voor
behandeling af te wijzen.

Artikel 4 - Overeenkomst en behandelplan
1. Aansluitend op de intake kan worden besloten tot het opstellen van de
overeenkomst. In deze overeenkomst staan naast de gegevens van de cliënt en de
behandelaar de initiële afspraken m.b.t. het aantal sessies en de bijbehorende
tarieven. Tevens wordt de behandeling beknopt omschreven.
2. Er geldt na ontvangst van het voorstel overeenkomst een beslistermijn van 5
werkdagen. Binnen deze termijn gaat de cliënt schriftelijk akkoord door
ondertekening van de overeenkomst, of ziet de cliënt ervan af middels een
schriftelijke mededeling (e-mail toegestaan). De overeenkomst is bindend.
3. Na ontvangst van de getekende overeenkomst stelt de behandelaar, indien de
behandeldoelen bekend zijn, voorafgaand aan de 1e sessie het behandelplan op.
Deze wordt tijdens de eerste sessie besproken, waar nodig bijgesteld en vervolgens
geaccordeerd.
Algemene voorwaarden
Duurzame Balans 2020

3 van 7

4. Het behandelplan kan lopende de behandeling naar behoefte worden bijgesteld.

Artikel 5 - Beëindiging
1. De behandeling is beëindigd wanneer het overeengekomen aantal sessies is
afgerond. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:
a. De behandelaar en cliënt ontbinden voortijdig met wederzijdse instemming
de overeenkomst. Deze ontbinding wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds
geaccordeerd. Redenen voor ontbinding zijn gelimiteerd tot: a) het gedeelde
inzicht dat een alternatief pad beter is voor de cliënt. b) er zwaarwegende
argumenten zijn waardoor één van de partijen niet aan de overeenkomst kan
voldoen (bijv. langdurige ziekenhuisopname of overlijden).
b. De behandeling is geen generiek product of dienst. De behandeling wordt
voor de cliënt op maat gemaakt. Om deze reden is het ontbindingsrecht niet
van toepassing.
c. De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig ontbinden indien:
i. Er niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zoals gesteld in
Artikel 7 – Tarieven, Betalen, Betaalwijzen en Facturatie. De cliënt is
het volledige bedrag verschuldigd zoals genoemd in de overeenkomst.
ii. Er sprake is van misdraging door de cliënt, subjectief gemeten aan de
geldende sociale norm. De cliënt is het volledige bedrag verschuldigd
zoals genoemd in de overeenkomst.

Artikel 6 - Verlening
1. Indien er tijdens de behandeling het inzicht ontstaat kan het aantal sessies onder de
tarieven van de initiële overeenkomst worden uitgebreid. Dit wordt schriftelijk
vastgelegd en geaccordeerd als addendum aan de initiële overeenkomst.
2. Indien de aard van de behandeling wijzigt geldt dit als nieuwe overeenkomst met de
dan geldende tarieven.
3. Een overeenkomst wordt alleen verlengd als het belang van de cliënt hiermee
gediend is. Dit ter beoordeling van de behandelaar.

Artikel 7 - Tarieven, Betalen, Betaalwijzen en Facturatie
1. De geldende tarieven zijn gepubliceerd op de website. Voor de duur van de
behandeling worden deze vastgelegd in de overeenkomst.
2. Er zijn twee betaalschema’s mogelijk:
a. Het volledige bedrag wordt voorafgaand aan de 1e behandeling voldaan,
additionele diensten worden verrekend op basis van nacalculatie.
b. Het bedrag wordt per sessie, bij afsluiting van de sessie voldaan.
3. Betaalmogelijkheden zijn: overboeking, tikkie, of contante betaling.
4. Er is een no-show beleid. Wanneer een cliënt niet komt opdagen zullen de
overeengekomen kosten alsnog moeten worden voldaan. Afspraken kunnen in
overleg tot 24 van te voren eenmalig worden verplaatst.
5. De cliënt ontvangt een factuur wanneer het volledige contractueel overeengekomen
bedrag is voldaan. Wanneer er per sessie wordt betaald ontvangt de cliënt per sessie
een betaalbevestiging. Wanneer de overeenkomst voortijdig wordt ontbonden
ontvangt de cliënt een factuur over dat deel van de behandeling die daadwerkelijk
doorgang heeft gevonden. De betaalplicht komt niet te vervallen.
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Artikel 8 - Verantwoordelijkheid van de behandelaar
1. De behandelaar is verbonden aan het Nederlands instituut voor psychologen en is
daarmee gebonden aan de geldende beroepscode. Deze beroepscode is terug te
vinden op: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/. Op
hoofdlijnen betekent dit dat de behandelaar het welzijn van de cliënt voorop heeft
staan. Dit doet hij / zij door zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig
op te stellen.
2. In de werkwijze van Duurzame Balans gaan de cliënt en de behandelaar een
wederzijdse afspraak aan. De behandelaar neemt verantwoordelijkheid om het
welzijn van de cliënt binnen de afgesproken kaders naar beste kunnen te behartigen.

Artikel 9 - Verantwoordelijkheid van de cliënt
1. De cliënt gedraagt zich overeenkomstig respect wat hij/zij van de behandelaar
ontvangt. Dit respect uit zich in sociaal geaccepteerd gedrag voorafgaand, tijdens en
na de behandelsessies. Van de cliënt wordt verwacht dat deze de leefomgeving van
de behandelaar respecteert.
2. In de werkwijze van Duurzame Balans gaan de cliënt en de behandelaar een
wederzijdse afspraak aan. Hierbij erkent de cliënt verantwoordelijkheid voor
zijn/haar handelen en daarmee grotendeels voor de uitkomst van de behandeling.
3. De cliënt is transparant over lopende behandelingen bij andere partijen en verleent
toestemming aan de behandelaar om, indien nodig, contact op te nemen met andere
partijen. De behandelaar stemt dit per geval voorafgaand met de cliënt af.
4. De cliënt geeft toestemming aan de behandelaar om, indien nodig, te communiceren
met de huisarts.

Artikel 10 - Duidelijke informatie
1. De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes
over de behandeling te kunnen maken. Alle informatie die aan de cliënt wordt
verstrekt moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de cliënt geschikt niveau
zijn. De behandelaar gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of
er nog vragen zijn.
2. De communicatie die de behandelaar voert met andere partijen wordt helder en
duidelijk aan de cliënt medegedeeld.
3. Indien gewenst kan de cliënt zich laten bijstaan door iemand naar keuze om te
helpen een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van de behandeling. De cliënt
verleent daarmee impliciet toestemming tot kennisname van het dossier door deze
derde partij.

Artikel 11 - Dossier, Privacy en Informatiebeveiliging
1. Om de privacy van de cliënt te waarborgen, conformeert Duurzame Balans zich in het
gestelde in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarvan de
autoriteit persoonsgegevens toezichthouder is.
2. De wijze waarop Duurzame Balans uw gegevens verwerkt is opgenomen in het
Privacy Statement, opvraagbaar bij de behandelaar.
3. Het cliënt dossier is op verzoek toegankelijk voor de cliënt, in overleg met de
behandelaar. Uitgesloten van inzage zijn de volgende gegevens:
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a. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor voorkoming, opsporing en
vervolging van strafbare feiten;
b. Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
c. Documenten waarin persoonsgegevens van anderen zijn opgenomen.
4. Bij duurzame balans wordt het maximale aan maatregelen genomen om uw
gegevens te beschermen. Gegevens worden gecodeerd opgeslagen en waar nodig via
gecodeerde mail gedeeld. Er vindt geen opslag in “de cloud” plaats.
5. De cliënt recepteert de privacy van de behandelaar. Bezoek en telefoongesprekken
vinden alleen op afspraak plaats, na afstemming via mailverkeer.

Artikel 12 - Second opinion
1. Het staat de cliënt vrij om een second opinion aan te vragen. De behandelaar wordt
hiervan onverwijld op de hoogte wordt gesteld en de uitkomst van de second opinion
wordt met de behandelaar gedeeld.
2. De cliënt kan geen aanspraak maken op de geschillenregeling c.f. Artikel 13 Geschillen indien de betreffende informatie niet wordt gedeeld.

Artikel 13 - Geschillen
1. Een verschil van inzicht is niet noodzakelijk een geschil. De cliënt verplicht zich om bij
een vermeend geschil op constructieve wijze het gesprek met de behandelaar aan te
gaan. Indien nodig worden daarbij de verschillen van inzicht en daaruit volgende
keuzes vastgelegd.
2. Wanneer de dialoog ontoereikend blijkt kan de cliënt het geschil voorleggen aan het
college van toezicht van PsyNIP. Meer informatie is te vinden op:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/korte-informatieklachtprocedure/
3. Bij in gelijkstelling van de Client kan de Client een vordering maken op maximaal 25%
van het in de overeenkomst vastgelegde bedrag over de reeds genoten
behandelsessies. Tevens is dan de mogelijkheid om ontslagen te worden van de
verplichting tot het volgen van de resterende behandelsessies. Lopende het geschil
worden behandelsessies opgeschort. Financiële vergoeding is slechts mogelijk
wanneer het college van toezicht (PsyNIP) of het college van beroep (PsyNIP) dit
aangeeft.
4. De cliënt is bij gebruik van social media in relatie tot Duurzame Balans gebonden aan
objectieve, realistische observaties. Duurzame Balans heeft het recht juridische
maatregelen te nemen wanneer hiervan af wordt geweken.

Artikel 14 - Uitsluitingen
1. Als de aspirant cliënt voor hetzelfde of een gerelateerd behandeldoel al onder
behandeling is, kan de aspirant cliënt niet worden aangenomen.
2. Als de het behandeldoel echt anders is bekijken we samen de opties. Hierbij verleent
de cliënt toestemming dat de behandelaar contact op mag nemen met de andere
behandelaar(s) om de behandeling bij Duurzame Balans af te stemmen op de reeds
bestaande behandeling(en).
3. Wanneer er achteraf onjuistheid in de informatie die door de cliënt tijdens intake is
aangereikt wordt geconstateerd, heeft Duurzame Balans het recht om de
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behandelingen stop te zetten. In dit geval dient het volledige bedrag, genoemd in de
overeenkomst te worden voldaan.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
1. De cliënt is immer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Deze
verantwoordelijkheid is niet verlegbaar naar Duurzame Balans.
2. Duurzame Balans is niet aansprakelijk voor blessures of ongevallen tijdens de
behandelsessies of daarbuiten.

Artikel 16 - Definities
Definities zoals deze binnen de context van Duurzame Balans worden gehanteerd
Algemene voorwaarden
Aspirant cliënt
Behandelaar
Behandelperiode
Behandeltraject
Client
Handelswijze
Herroepingsrecht
Individueel behandelplan
Nacalculatie
Ontbinding
Ontbindingsrecht
Overeenkomst
Partijen
Persoonsgegevens
Verwerken van persoonsgegevens
Voorstel overeenkomst
Zelfbeschikking
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Standaard bedingen die in overeenkomsten worden opgenomen.
Status van een persoon met de wens om onder behandeling bij
Duurzame Balans te komen
Iemand die voor zijn beroep patiënten of cliënten behandelt.
De in de overeenkomst overeengekomen periode van behandeling.
De route die een cliënt volgt gedurende de behandelperiode.
Status van een persoon onder behandeling bij Duurzame Balans
De methodes die bij Duurzame Balans worden ingezet bij een
behandeling
Het recht van ontbinding bij aankopen op afstand.
Een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling
staan samen met de algemene gegevens van een patiënt.
Berekening van de werkelijke kosten nadat een bedrijf goederen heeft
geproduceerd of diensten heeft verricht.
Beëindiging van een overeenkomst.
Zie herroepingsrecht.
Contract, dat tot stand komt doordat de ene partij iets aanbiedt en
een andere partij dat aanvaardt.
De cliënt en de behandelaar.
Gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, zoals uw naam en
adres, e-mailadres, beroep, et cetera.
Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het
verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit
onze administratie.
De nog niet wederzijds geaccordeerde overeenkomst.
De mogelijkheid om over zichzelf en het eigen lichaam en leven te
beslissen.
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