
 
 
 

Behandelovereenkomst 
 

Vanuit de beroepsvereniging worden wij geacht een behandelovereenkomst te sluiten 

met een cliënt of zijn/ haar wettelijke vertegenwoordigers. Hierin staan de afspraken die 

gemaakt zijn omtrent de behandeling en wijze van vergoeding. 

 

1. Behandelafspraken 

 

U of uw kind komt bij uw logopedist i.v.m. klachten op het gebied van……………… 

 

De behandeling vindt plaats in de praktijk met een frequentie per week zoals met u 

besproken is.  

 

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft u aan dat u akkoord gaat met 

het onderzoeksverslag en het met u in overleg opgestelde behandelplan. 

 

Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelschema, dan zal dat 

met u worden besproken. 

 

Een behandeling duurt 30 minuten waarvan wij 25 minuten samen met de cliënt werken. 

5 minuten besteden wij aan verslaglegging en administratie. 

 

2. Betalingsafspraken 

 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 

24 uur van te voren worden afgezegd. 

 

Verzekerden 

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening 

gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of 

niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de 

declaraties. Volwassenen dienen rekening te houden met een eigen risico (vanaf 18 jaar). 

 

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u 

persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het 

tarief voor een reguliere zitting bedraagt €30. Voor pre-verbale logopedische 

behandelingen en een eenmalig specifiek onderzoek is het tarief €60. 

 

Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag. 

 

Niet verzekerden 

De declaraties van de behandeling worden bij u in rekening gebracht. U ontvangt na het 

einde van iedere maand een factuur. Deze factuur dient u binnen 30 dagen aan ons te 

voldoen. 

   

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden ook bij u 

persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor een reguliere zitting bedraagt €30. Voor 

pre-verbale logopedische behandelingen en een eenmalig specifiek onderzoek is het 

tarief €60.  



Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag. 

 

 

3. Bereikbaarheid/openingstijden 

Voor het maken, verzetten en afzeggen van afspraken is de praktijk tijdens kantooruren 

dagelijks telefonisch bereikbaar op telefoonnummer ____________________________ 

Tijdens behandelingen kiezen wij er als praktijk voor de telefoon niet aan te nemen. U 

kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voice-mail. 

Het maken, verzetten en afzeggen van afspraken mag ook verlopen via de mail. Wij zijn 

bereikbaar op info@logopediehoutman.nl of het mailadres van uw behandelend 

therapeut. 
 

 

4. Informatie-uitwisseling 

Wij verzamelen gegevens over cliënten. Daarbij houden wij ons aan de Wet  

Persoonsregistraties. Deze wet beschermt persoonlijke gegevens van u als cliënt. Wij 

hebben toestemming van u nodig om persoonlijke gegevens van u te mogen opvragen en 

geven aan medici, paramedici en/ of onderwijsprofessionals. Door ondertekening van 

deze behandelovereenkomst geeft u aan dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij 

informatie uitwisselen met bovenstaande professionals.  

 

5. Bewaartermijnen cliëntgegevens 

Cliëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de 

cliëntgegevens vernietigd door de praktijkhouder. 

 

Wanneer ik van verzekering verander, stel ik de logopedist daar direct van op de hoogte. 

 

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de inhoud van de behandelovereenkomst en ga 

akkoord met bovenstaande punten 

 

 

Plaats: ................................ 

 

Datum: ............................... 

 

Naam cliënt: ……………………… 

 

Naam ouder/ wettelijke vertegenwoordiger:……………………….. 

 

Handtekening cliënt/ ouders/ wettelijke vertegenwoordigers: 

 

 

 

 

 

Praktijk stempel: 

 

 

 

 

 

 

 

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt, één exemplaar wordt bewaard in het 

dossier, het tweede exemplaar is voor uzelf. 
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