Counselingovereenkomst
De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) bevat de regelgeving
voor zowel cliënten (ouders/verzorgers van het kind) als kindercoaches en
kinder/jeugdtherapeuten. Op basis van de WBGO is deze counselingovereenkomst
opgesteld. In de WBGO is onder meer geregeld: recht op informatie; vereiste
toestemming voor minderjarigen; recht op inzage in het dossier; geheimhouding van
cliëntengegevens.

Gegevens kindercounselor/therapeut
Naam

: Cindy Klompenhouwer/Nies Mulder

Adres

: Esdoornlaan 2

Postcode en plaats

: 3224 EM Hellevoetsluis

Telefoon

: 06-41314427

E-mail

: info@ck-kindercounseling.nl

Naam kind

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Geboortedatum

:

Naam ouder/voogd/verzorger :
Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoon

:

E-mail

:

Naam ouder/voogd/verzorger :
Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoon

:

E-mail

:

De ouders/ verzorgers verklaren de informatie over de komende begeleiding/therapie
voor hun kind te hebben gehoord en begrepen en de volgende informatie te hebben
gelezen en hiermee akkoord te gaan:
•

Een consult duurt 1 uur

•

De ouders/verzorgers van het kind stellen het wel/niet op prijs dat er, indien
nodig informatie bij derden wordt ingewonnen.

•

De ouders/verzorgers van het kind geven wel/niet toestemming voor
reflexintegratietherapie.

•

De counselor wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van het
belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat
inhoudelijke informatie vanuit de sessies alleen naar voren wordt gebracht
na toestemming van het kind. Uw kind mag er zelf voor kiezen wat het thuis
of elders vertelt.

•

De counselor is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de
16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders
akkoord moeten gaan met de counseling.
Enkel in de volgende situaties mag daarvan worden afgeweken (volgens de
WBGO):
1. spoedgevallen;
2. Als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en
wilsbekwaam wordt geacht
3. Als het kind tussen de 12 en 16 jaar is en niet behandelen
ernstig nadeel voor het kind zou opleveren en/of het kind
de behandeling, ondanks de weigering van de ouders,
weloverwogen wenst.

•

Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht de betaling na 14 dagen niet
binnen zijn, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht.

•

Voor counseling gelden de volgende tarieven:
Intakegesprek (1 á 1,5 uur)
€ 80,00
Kindercounseling (1 uur)
€ 80,00
Oudergesprek/Oudercoaching (1 uur)
€ 80,00
Voor het schrijven van een verslag wordt het uurtarief van € 80,00 gerekend.

•

Als een afspraak niet kan doorgaan, dan kan deze tot 48 uur van te voren
kosteloos worden geannuleerd (telefonisch of per mail). Bij annuleringen
binnen 48 uur en bij no-shows brengen wij het normale gesprekstarief in
rekening.

•

Ouders/verzorgers verklaren de Privacyverklaring van CK-kindercounseling te
hebben gelezen en gaan hiermee akkoord.

Plaats:

Handtekening vader/verzorger:

Handtekening moeder/verzorger:

Handtekening counselor:

Datum:

