Behandelovereenkomst

Persoonsgegevens kind :
Voorletters en Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum

m/v

Sofi/BSN-nummer
Telefoonummer

Persoonsgegevens ouder/verzorger :

Voorletters en Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum
Sofi/BSN-nummer
Telefoonnummer
Mobielnummer

m/v

Praktijkgegevens :
Naam

Kernkrachtig Leren

Vertegenwoordiger

Liesbeth Bergmans- Titulaer

Adres

Springbeekweg 18 5926 RJ Venlo

Telefoonnummer

06-40518201

KvK

65622227

Banknummer

NL38SNSB0935005560.

Op naam van

Kernkrachtig Leren L Bergmans

Begeleiding
De volgende diensten worden ingekocht:
O kindercoaching, Kernvisiecoaching.
O reflexintegratie, MNRI

Betaling
Kernkrachtig Leren stuurt een factuur per mail met een betaalverzoek voor de sessies kindercoaching,
reflexintegratie en huiswerkbegeleiding.
Kernkrachtig Leren verzoekt u vriendelijk er voor zorg te dragen dat de betalingstermijn van 14 dagen in
acht wordt gehouden! Bij een tweede herinnering wordt er €15,00 extra kosten in rekening gebracht.

Afzeggen van afspraken
Mocht Kernkrachtig Leren niet in staat zijn een gemaakte afspraak na te komen, dan wordt u zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. Deze afspraak wordt niet in rekening gebracht. Er zal zo snel
mogelijk een nieuwe afspraak met u worden gemaakt.
Mocht een afspraak vanuit uw kant niet door kunnen gaan, dan wordt deze niet in rekening gebracht, mits

deze 24 uur van tevoren is afgezegd. Dit geldt voor zowel kindercoaching en voor reflexintegratie. In elk
ander geval zal de geplande afspraak gedeclareerd worden.

Persoonlijke gegevens
Kernkrachtig Leren zal strikt vertrouwelijk omgaan met alle persoonlijke gegevens over de cliënt en diens
gezin of huisgenoten. Dit conform de AVG. Digitale formulieren worden opgeslagen op een extern device en
niet gedeeld met derden. Papieren dossiers en aantekeningen worden vergrendeld opgeborgen en zijn niet in
te zien door derden. Mocht er overleg met een andere discipline gewenst zijn, dan kan dit pas na
schriftelijke toestemming van beide ouders/verzorgers. Hier zal dan een apart formulier voor verstrekt
worden.
Ondertekening
Indien u alles gelezen heeft en akkoord gaat met de inhoud van deze overeenkomst, kunt u hieronder de
datum vermelden en uw handtekening plaatsen.
Datum:

Datum:

________________

_________________

Handtekening 1:

Handtekening:

Handtekening 2:

Kernkrachtig Leren. Liesbeth
Bergmans- Titulaer.

Ouders/ verzorgers.

