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Algemene voorwaarden hulpverlening, wetgeving en privacy-beleid
Hulpverlening en (mogelijke) kosten 2021
Intake
Voor de telefonische intake geldt het tarief van €0 en deze duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens het
intake gesprek zal met u de hulpvraag en het hulpaanbod besproken worden en hoe de kosten met u
verrekend zullen worden. In geval van een face-to-face intake geldt het reguliere tarief.
Verloop en behandelovereenkomst
Tijdens de beginfase bespreek ik met u de klacht, de aanleiding tot de klacht, uw hulpvraag waarmee
u geholpen wilt worden, de methode van hulpverlening het doel van de hulpverlening en de
geschatte tijdsduur van de behandeling. Hetgeen we dan afspreken mondt uit in een behandelplan.
In overleg met u kunnen we een globale weergave daarvan ter kennisgeving aan uw huisarts sturen.
Afspraken en annuleringen
U kunt een individuele afspraak kosteloos afzeggen tot 48 uur voor het moment van de afspraak. Als
u na 48 maar voor 24 uur af zegt wordt de helft van het standaard tarief in rekening gebracht. Ook in
het weekend kunt u het GSM-nummer bellen en inspreken, mailen of sms’sen. Bij annuleringen
binnen 24 uur wordt het volledige bedrag van de afgesproken sessie in rekening gebracht. De wet
omschrijft de uitzonderingen op deze regel.
Particulier traject coaching/begeleiding/advies (exclusief BTW)
Per sessie geldt het reguliere particuliere tarief van € 95,00 p/u voor afspraken overdag. Na 17:00u
bedraagt het bedrag per sessie €115,00 p/u. De gesprekken duren doorgaans tussen de 60 en 90
minuten. Over uren beperking kunnen vooraf afspraken gemaakt worden.
Particulier traject aanvullende zorg (vrijgesteld van BTW)
Voor aanvullende psychosociale zorg (zoals hypnotherapie) geldt een vrijstelling van BTW.
Koppels
Bij partnerrelatietherapie met 1 therapeut gelden dezelfde bovenstaande tarieven.
Tariefaanpassingen
Eens per jaar wordt het tarief aangepast.
Incasso
Standaard worden facturen aangeboden met een betalingstermijn van 2 weken. Een
betalingsregeling is in de meeste gevallen goed mogelijk. Wanneer de betaling van uw factuur de
betalingstermijn overschrijdt, worden administratiekosten als volgt in rekening gebracht: 1ste
herinnering €15,00, 2de herinnering €20,00, laatste herinnering via tussenpersoon.
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Spreekuur
Ik ben bereikbaar op mijn gsm-nummer 06-42571712. Als u bel en ik kan door omstandigheden
tijdelijk niet opnemen spreekt u dan in, of stuur een app-bericht. Ik bel u dan terug zodra ik kan,
meestal binnen 24 uur. Bij spoed kunt dit aangeven, dan bel ik u zeker binnen enkele uren terug
nadat ik kennis heb genomen van uw bericht. Bij levensbedreigende situaties belt u altijd 112. In
geval van suïcide gedachten belt u altijd 113.
Zakelijk traject coaching/begeleiding/advies (exclusief BTW)
Per sessie geldt het reguliere zakelijke tarief van € 145,00 voor afspraken overdag, na 17:00u en in de
weekenden bedraagt het bedrag per sessie € 180,00. Voor de telefonische intake geldt het tarief van
€0. Er zal in sommige gevallen een face-to-face startgesprek plaatsvinden (niet voor alle werkgevers
en situaties is dit noodzakelijk) met uw werkgever waarin het doel van het traject overlegd zal worden
binnen het professioneel kader en nooit inhoudelijk. Er zal -indien gewenst- een face-to-face
eindevaluatie plaatsvinden ter afsluiting van het traject onder dezelfde voorwaarden. Uitzonderingen
op deze werkwijze kunnen in overleg vastgesteld worden. Voor deze gesprekken gelden het
betreffende tarief exclusief reistijd en kosten.
Mutaties
Eens per jaar wordt het tarief aangepast tenzij hier vooraf afspraken over gemaakt zijn die in de
offerte opgenomen zijn.
Incasso
Zie boven
Spreekuur
Zie boven
Training en consult
Alle trainingen en consulten op maat worden in overleg opgesteld en afgestemd. Voor het reguliere
aanbod kunt u terecht op www.sabinemeulenbeld.nl
Incasso
Zie boven
Afspraken en annuleringen
U kunt een training afzeggen tot uiterst 1 maand voor het moment van de overeengekomen start. Bij
annuleringen na die tijd wordt het volledige bedrag van de eerste 4 dagdelen binnen die maand in
rekening gebracht. De wet omschrijft de uitzonderingen op deze regel
Inzagerecht
U hebt recht op inzage in uw dossier. De wet op de bescherming van persoonsgegevens beschrijft
de verplichting tot geheimhouding van medische gegevens. U mag gedeelten kopiëren of tekst
toevoegen als u het ergens niet mee eens bent. U mag echter de tekst van uw behandelaar niet
wijzigen of gedeelten uit uw dossier doen vernietigen. Wel mag u verzoeken het dossier in het
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geheel te vernietigen. Dan bewaren we uw schriftelijke verzoek tot vernietiging gedurende de
wettelijk verplichte archieftijd 15 jaar vanaf het moment van dossiervorming. Gebruikmaking van uw
inzagerecht dient te worden beschouwd als een consult waarbij u vooraf met mij een afspraak maakt
om deze te plannen.
Privacybeleid
Voor een goed verloop van de behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Ik houd naast de intake en het
inschrijfformulier, geen digitaal dossier bij tenzij de hulpverlingsvorm hier om vraagt. Uw dossier
bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de begeleiding.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na
uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• inhoudelijke gegevens over het verloop van het traject zo veel mogelijk analoog vastleg.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Privacy op de zorgfactuur.
Dit kan per verzekeraar verschillen. Vraagt u naar de huidige stand van zaken.
Informatie en Klachtrecht:
Voor minderjarige cliënten ben ik aangesloten bij het tuchtrecht opgesteld door het SKJ. Meer

informatie vind u hier: www.skj.nl.
Ik ben aangesloten bij SCAG, centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire
zorg, zodat mijn cliënten kunnen rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Ik
voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

