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Praktijk	  Dalva-‐Intake	  &	  contract	  

Nr:______________________________________	  

Intakeformulier	  

Datum	  	   	  

Naam	   	  

Adres	  	   	  

Postcode/woonplaats	  	   	  

Telefoonnummer	  thuis	  en	  mobiel	   	  

E-‐mail	  adres	  	  	   	  

Geboortedatum	  /Huidige	  leeftijd	   	  

Huisarts	  naam	  

Telefoon	  

	  

Verzekeringsmaatschappij	   	  

Verzekeringsnummer	   	  

	  

Afspraken	  (in	  te	  vullen	  door	  de	  therapeute):	  
Duur	  en	  tarief	  per	  gesprek:	  

Extra	  kosten:	  

Dag	  van	  de	  week:	  

Tijd:	  	  

Waar:	  	  

Aantal	  (verwachte)	  gesprekken:	  

	  

	  

	  

Afsluiting	  begeleidingstraject:	  	  
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Algemene	  Voorwaarden	  	  
1. Klant	  is	  bewust	  van	  en	  instemt	  met	  het	  volgende:	  

2. Al	  het	  besprokene	  tijdens	  de	  behandeling	  blijft	  vertrouwelijk.	  Ook	  het	  dossier	  dat	  wordt	  
bijgehouden	  door	  begeleider	  is	  vertrouwelijk	  en	  enkel	  voor	  eigen	  gebruik.	  

3. Voorafgaande	  de	  begeleidingstraject	  wordt	  een	  intakegesprek	  gehouden	  om,	  voor	  beide	  
kanten,	  uit	  te	  zoeken	  of	  het	  zinvol	  is	  een	  begeleidingstraject	  te	  starten.	  

4. De	  begeleidingstraject	  bestaat	  uit	  minimaal	  5	  sessies	  en,	  in	  principe,	  niet	  meer	  dan	  15	  
sessies.	  Als	  het	  na	  15	  sessies	  nog	  geen	  verbetering	  plaats	  vindt	  zal	  de	  begeleider	  en	  
verwijzing	  naar	  een	  collega	  voorstellen	  of	  een	  andere	  alternatief	  volgens	  de	  wens	  van	  klant.	  

5. Na	  ieder	  blok	  van	  5	  sessies	  volgt	  een	  evaluatiegesprek.	  Als	  een	  wezenlijk	  deel	  van	  de	  
begeleiding	  is	  het	  belangrijk	  dat	  beide	  kanten	  (klant	  en	  begeleider)	  eventuele	  onvrede,	  
vragen	  of	  twijfels	  openlijk	  kunnen	  uitspreken	  en	  bespreken.	  

6. De	  begeleider	  zet	  haar	  beste	  in	  om	  de	  begeleiding	  tot	  een	  succes	  te	  maken.	  Van	  de	  klant	  
wordt	  verwacht:	  betrokkenheid	  en	  committent	  bij	  het	  begeleidingstraject.	  Respect	  voor	  de	  
begeleider,	  het	  nakomen	  van	  afspraken.	  

7. Klant	  dient,	  na	  afloop	  van	  elke	  sessie	  te	  betalen	  volgens	  het	  geldende	  of	  overeengekomen	  
tarief.	  Er	  kan	  niet	  worden	  gepind.	  Betaling	  kan	  contant	  (gepast)	  of	  via	  de	  bank.	  

8. Bij	  verhindering	  dient	  klant	  de	  afspraak	  uiterlijk	  24	  uur	  van	  tevoren	  af	  te	  zeggen,	  anders	  
wordt	  de	  sessie	  in	  rekening	  gebracht.	  Bij	  het	  niet	  doorgaan	  van	  de	  sessie	  door	  de	  begeleider,	  
is	  de	  klant	  geen	  kosten	  verschuldigd.	  Bij	  het	  niet	  doorgaan	  van	  de	  sessie	  is	  de	  therapeut,	  op	  
geen	  enkele	  manier	  aansprakelijk	  voor	  eventueel	  schade	  geleden	  door	  de	  klant.	  

9. Klant	  blijft	  te	  allen	  tijde	  verantwoordelijk	  voor	  de	  eigen	  geestelijke	  en	  lichamelijk	  gezondheid	  
en	  de	  daarvoor	  te	  nemen	  beslissingen.	  Het	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  klant	  om	  de	  
therapeut	  juist	  en	  volledig	  te	  informeren	  over	  alle	  zaken	  die	  de	  geestelijke	  en/of	  lichamelijk	  
gezondheidstoestand	  van	  de	  klant	  betreffen,	  en	  die	  van	  belang	  zouden	  kunnen	  zijn	  voor	  de	  
inhoud	  van	  de	  sessies.	  	  

10. Klachten	  worden	  in	  eerste	  instantie	  tussen	  klant	  en	  begeleider	  besproken,	  als	  ze	  samen	  niet	  
uitkomen,	  kan	  klant	  de	  klachtcommissie	  van	  LVPW	  benaderen,	  zie	  site	  Praktijk	  Dalva.	  

11. Bij	  klanten	  die	  minderjarig	  zijn,	  dient	  dit	  papier	  ondertekend	  te	  worden	  door	  de	  ouders	  of	  
verzorgers	  van	  klant.	  Hierdoor	  wordt	  door	  de	  ouders/verzorgers	  toestemming	  verleend	  om	  
de	  minderjarige	  individuele	  begeleiding	  in	  de	  vorm	  van	  coaching,	  counseling	  of	  therapie	  te	  
laten	  volgen.	  

	  

	  

___________________________________________	  
Handtekening	  voor	  akkoord	  

___________________________________________	  
Naam	  	  


