Intacto Haptotherapie

Intacto Haptotherapie - Praktijkinformatie
Gang van zaken, intake, sessies
De eerste kennismaking vindt plaats in de vorm van een intakegesprek. Dit gesprek
is bedoeld om elkaar te leren kennen en om in te schatten of haptotherapie
geschikt voor u is. Indien u en ik naar aanleiding van dit gesprek besluiten om
verder te gaan met haptotherapie, spreken we in eerste instantie af voor een
drietal wekelijkse sessies (consulten). Na deze drie sessies maken we indien nodig
en gewenst afspraken voor vervolgsessies.
Tarieven.
Het tarief voor een intake van 45 minuten bedraagt € 60,-.
Het tarief voor een sessie van 50 minuten bedraagt € 78,-.
Betaling contant na afloop van de sessie, op verzoek ontvangt u een nota.
Afzeggingen
Afspraken kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Bij afzeggingen
binnen 24 uur of bij niet (tijdig) verschijnen breng ik de gereserveerde tijd in
rekening.
Bereikbaarheid
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-49896511. Ik ben niet altijd in de
gelegenheid de telefoon op te nemen, maar u kunt altijd een boodschap inspreken.
Ik tracht u dan uiterlijk de volgende werkdag terug te bellen, uitgezonderd bij
ziekte of tijdens vakantie.
Informatie aan derden
Uitsluitend als u daar schriftelijk in toestemt, geef ik informatie aan of overleg ik
met derden, zoals uw huisarts, uw zorgverzekeraar of de ARBO- dienst.
Nb: De zorgaanbieder is in het kader van de Zorgverzekeringswet, wettelijk
verplicht het BSN te gebruiken bij elke vorm van communicatie.
Vergoeding.
Haptotherapie wordt soms (gedeeltelijk) vergoed door verzekerings-maatschappijen.
Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekerings-maatschappij en ook de
informatie op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten. In sommige
gevallen is het mogelijk om met uw werkgever of uitkerende instantie een
tegemoetkoming in de kosten af te spreken. Voor haptotherapie is geen verwijzing
van de huisarts nodig.
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