Toestemmingsformulier Behandelovereenkomst
Naam:

E-mail adres:

Adres:

BSN Nummer:

Postcode/Woonplaats

Telefoon:

Geboortedatum:

Huisarts:

De informatie die tijdens het intakegesprek en consulten wordt uitgewisseld is strikt
vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in deze praktijk ter ondersteuning van uw behandeling.
Door ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaart u:
-

Ik geef toestemming voor het registreren van mijn gegevens, dit houdt in: de
persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult. De gegevens
worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale behandeling. Deze
gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik heb ten alle tijden recht op
inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.

-

Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 36 uur voor mijn afspraak af. De
behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. In het weekend kan ik mij afmelden via
de mail judith@voedingvoorjezelf.nl en/of voicemail via telefoonnummer 0543-565474.
Bij niet of te laat afmelden zal het consult in rekening gebracht worden.

-

Indien ik mij aanmeld voor een yoga- of meditatiegroep kan ik deze aanmelding tot 2
maanden voor de eerste bijeenkomst van de groep annuleren. Dan betaal ik alleen 15
euro administratiekosten. Indien ik later annuleer of tijdens de cursus afhaak zijn de
kosten volledig voor mijn rekening. Voor groepscursussen ontvang en betaal ik voor
aanvang van de cursus de volledige rekening. Indien dit niet mogelijk is neem ik contact
op met Voeding voor Jezelf om afspraken te maken over de betaling.

-

Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden van Voeding voor Jezelf.

-

Ik geef Voeding voor Jezelf toestemming mijn e-mailadres te gebruiken voor het
versturen van informatie over de aangeboden activiteiten bij Voeding voor Jezelf. Deze
toestemming kan ik ten alle tijden intrekken door een mail te sturen aan:
judith@voedingvoorjezelf.nl.

U bent ten alle tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.

Datum:
Handtekening (indien jonger dan 16 jaar, ondertekenen door ouder/voogd):
www.voedingvoorjezelf.nl

