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Mevr. D.E. Client

Behandelingsovereenkomst
Ondergetekenden,
                              
Petra van Vliet werkzaam als Psychosociaal en EMDR Therapeut en Orthomoleculair en Asyra Pro bioresonantie 
Therapeut onder de naam, Praktijk Equilibre te Krimpen aan den IJssel.
en de client:
Naam: Mevr. D.E. Client
Geb.datum: 14-08-1980
E-mail: mevrclient@gmail.com

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:
Psychosociaal of Orthomoleculair consult inclusief, indien geïndiceerd, EMDR therapie en Asyra Pro bioresonantie 
behandeling, te weten:
1e  consult bestaande uit: Uitgebreide psychosociale of orthomoleculaire intake en/of Test + in balans brengen 
met het Asyra PRO systeem volgens het balans programma van Praktijk Equilibre.  
Kosten: € 95,- + €  5,- per flesje homeopathische druppels.

2e en eventueel 3e consult enz. bestaande uit: Psychosociaal consult, Orthomoleculair consult, EMDR consult of 
Asyra Pro Test + in balans brengen met het Asyra systeem volgens het balans programma van Praktijk Equilibre.
Kosten: €  85,- per consult + €  5,- per flesje homeopathische druppels.

Client verklaart geen psychische of medische informatie achter gehouden te hebben die mogelijk relevant kan zijn 
voor de behandeling. In geval van een niet-pluis gevoel adviseert Praktijk Equilibre de cliënt tevens hulp te zoeken 
in de reguliere medische hulpverlening.

Op deze overeenkomst die door de ondergetekenden is gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.
Zowel de client als de therapeut hebben op ieder moment het recht om de behandeling, met opgave van reden, 
stop te zetten.

Betaling svp contant na afloop van de sessie of vooruit overmaken op onderstaand bankrekeningnummer.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden gecancelled worden in rekening gebracht.
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Een afspraak is te allen tijde strikt vertrouwelijk. De therapeut zal nimmer de verkregen informatie delen met 
anderen. Bij uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld terugkoppeling aan de huisarts, is de uitdrukkelijke (schriftelijke) 
toestemming van de client vereist.

Met het ondertekenen van deze behandelingsovereenkomst gaat de client ermee akkoord dat zijn of haar 
gegevens door Praktijk Equilibre worden verwerkt conform wet- en regelgeving van de AVG (Algemene 
Verordening Persoonsgegevens). Het verwerkingsregister met daarin de werkwijze van Praktijk Equilibre wordt bij 
ondertekening van dit document ter inzage gegeven.  

Een afspraak die bij verhindering door client niet minimaal binnen 24 uur voor aanvang is afgezegd, wordt volledig 
in rekening gebracht.

Aldus naar waarheid ingevuld te Krimpen aan den IJssel d.d.: ……………………………….
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