Huisregels Food & Mood
•

Sinds 1 januari 2015 worden alle (psychologische) behandelingen bij Food & Mood gegeven onder
de naam “coaching”. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts, er vindt geen terugkoppeling
plaats naar de huisarts (alleen op uw verzoek) en er worden geen persoonlijke gegevens zoals
naam, BSN-nummer of diagnose verstrekt aan landelijke systemen van overheid en
zorgverzekeraars.

•

Een consult duurt 50 minuten en kost 89 euro (incl. 21 % btw), dit is het particuliere tarief. Voor
bedrijven geldt een aangepast tarief.

•

De factuur ontvangt u na elk consult, uiterlijk aan het einde van de maand waarin het consult
heeft plaatsgevonden. De factuur dient binnen 21 dagen betaald te worden aan Food & Mood.
Indien de betaaltermijn verstreken is, ontvangt u een herinnering. Een volgende herinnering
wordt verhoogd met 12,50 euro administratiekosten. Mocht betaling hierna nog steeds uitblijven
dan zal de incasso overgedragen worden aan derden.

•

Mocht er onverhoopt iets tussenkomen waardoor de geplande afspraak geen doorgang kan
vinden, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Dit kan telefonisch, per mail of sms. We kunnen
dan tijdig een andere afspraak maken. Wanneer een afspraak binnen 24 uur geannuleerd wordt,
dan zal deze wel voor 50% in rekening gebracht worden (ongeacht de reden), aangezien het dan
niet meer mogelijk is iemand anders in te plannen op het vrijgekomen tijdstip. U ontvangt
hierover een factuur.

•

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet op de privacy van kracht geworden. De
privacyverklaring van Food&Mood zoals deze geldt voor psychologen is terug te vinden op de site
www.foodenmood.org en als folder terug te vinden in de praktijkruimte. Belangrijke punten die
hier onder andere instaan:

•

Het is wettelijk verplicht een dossier aan te maken, hierin worden de gegevens vastgelegd die
nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht dat dossiers 15 jaar bewaard moeten blijven,
indien u wilt dat uw dossier vernietigd wordt dan kunt u dit kenbaar maken.

•

Food & Mood heeft geen contact met derden over cliënten. Mocht dit toch wenselijk zijn in het
kader van de behandeling, dan zal dit eerst met u worden besproken en uw toestemming is
wettelijk vereist. Er vindt geen terugkoppeling plaats naar de huisarts. Indien u dit wel wilt, dan
kunt u dit hieronder aangeven:
Wilt u dat uw huisarts geïnformeerd wordt over uw behandeling?
ja / nee

Plaats, datum:……………………………………
Handtekening Cliënt
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