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Algemene Voorwaarden Oranje Hart 
 
De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de 
behandeling. 
 
De therapeut is bij wet verplicht een dossier aan te leggen. In een privacy document (op aanvraag in te zien of via 
de website te lezen), vindt u hierover meer informatie. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van 
door de cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens. De therapeut houdt zich aan de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. 
 
De cliënt mag geen persoonsgegevens van de therapeut gebruiken / openbaar maken tenzij met nadrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken therapeut. (AVG) 
 
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn 
behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
 
De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. 
 
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (ten minste 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten 
van de gereserveerde tijd voor de helft in rekening worden gebracht. 
 
De betaling van de behandelingen wordt na de behandeling voldaan. De behandeling is inclusief de kosten van de 
aangeboden materialen. Betalingsopties: per bankoverschrijving/internetbankieren binnen 8 dagen na ontvangst 
van de factuur. Bij uitzondering is (tijdelijk) een andere betalingswijze mogelijk, indien door beide partijen 
overeengekomen. 
 
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig 
beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de 
hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het 
advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 
 
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien 
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke 
situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener 
heeft kunnen sluiten. 
 
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de 
beroepsorganisatie van de therapeut, tot het onafhankelijk Klachten- en Tuchtrechtbureau TBC,  
of de NIBIG. De therapeut is werkend lid van beroepsvereniging Tekentaal.nl onder lidmaatschapsnummer 2016407. 
Ze is lid van RBCZ (Register Beroepsvereniging Complementaire Zorg) onder registratienummer 171088R. Tevens is 
de therapeut werkend lid van de NVBT (Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie) en de overkoepelende 
organisatie FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) onder lidmaatschapsnummer 106809. 
 




