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                Algemene voorwaarden Outside-in Psychologie praktijk Hekking 2020  
  
 

Voor ouders/wettelijke zorgverleners van kinderen en jongeren die aangemeld zijn: 
 
Welkom in de praktijk! 
 

● Toestemming: Er wordt gestart met uw kind, jonger dan 16 jaar als beide ouders toestemming hebben 
verleend voor de behandeling, evenals uw kind zelf, indien mogelijk qua leeftijd. Indien dat niet zo is, 
neem dan vooraf contact op met de praktijk. Dan bespreken we wat er in de weg ligt en wat de wettelijke 
bepalingen zijn m.b.t. toestemming. Zie voor de wettelijke regels het kader hier onderaan. 
 

● Aanwezigheid van ouder: U als ouder kunt (in onderling overleg) bij de sessies aanwezig zijn. Bij jonge 
kinderen is dat zelfs een voorwaarde. Bij jongeren zullen we dat samen overleggen maar de eerste keer is 
er bij voorkeur minimaal een ouder bij.  

 
● Covid-19/griep: Het is belangrijk dat u voor elke afspraak checkt of uw kind geen gezondheidsklachten 

heeft die besmettelijk kunnen zijn. Verzet a.u.b. de afspraak als u of uw kind verkoudheidsklachten heeft. 
 

● Kosten: Het tarief van een consult betreft 85,- euro per uur (dat houdt in: 45 minuten direct contact en 15 
min indirect werk). Er kunnen ook langere of kortere consulttijden afgesproken worden. Gaan we over de 
geplande tijd heen om iets af te kunnen maken dan wordt die tijd in rekening gebracht. Zijn we eerder 
klaar dan de geplande tijd dan wordt de resterende tijd niet in rekening gebracht. U betaalt dus het aantal 
minuten dat er ook gewerkt is (in de rato 75% face to face en 25% administratief). 
Indien u niet wil dat we over de tijd heen gaan, laat dan vooraf weten.  
 

• Afstemming: Indien u als ouder, volgens afspraak, niet meer bij de sessies aanwezig bent, zal er wel 
onderling contact nodig blijven over de vorderingen. Deze tijd wordt eveneens in rekening gebracht 
volgens het normale tarief. Telefonisch overleg en e-mail contact wordt in rekening gebracht indien het 
meer dan 10 min. betreft. 
 

● Vergoeding: Behandelingen met kinderen en jongeren door onze praktijk worden niet vergoed. Dat 
betekent dat u als ouder verantwoordelijk bent voor tijdige betaling. 
 

● Betaling: Het factuurbedrag dient, onder vermelding van het factuurnummer, uiterlijk binnen 14 dagen na 
dagtekening bijgeschreven te zijn op ten NL95 KNAB 0259 585424 ten name van Outside-in Psychologie 
praktijk Hekking te Arnhem. Bij het in gebreke blijven van betaling heeft de praktijk en/of de 
praktijkhouder Rianne Hekking het recht de geboden zorgverlening op te schorten dan wel te beëindigen.  
U krijgt na 2 weken een herinnering. Indien er 2 weken na een betalingsherinnering niet is betaald, is de 
praktijk/de praktijkhouder gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten 
uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de ouders van 
de minderjarige cliënt.  
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● Afzeggen van een afspraak of no show: ten aanzien van afspraken of huisbezoeken die korter dan 24 uur 
van tevoren worden afgezegd, geldt de regel dat de geplande afspraak/bezoektijd wordt gefactureerd. Er 
wordt dan €50,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet verschijnen op een afspraak (no show) 
van uw kind.  

 
● Aanpassing Tarieven: Psychologie Praktijk Hekking, dan wel Rianne Hekking heeft het recht om 

tussentijds de tarieven aan te passen als actuele richtlijnen of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 
Dit zal tijdig aan u worden doorgegeven. 

 
● Geen vervanger: Tijdens vakantie of ziekte van de zorgverlener is geen vervanging mogelijk. Bij een 

crisissituatie wordt u verzocht contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Die kunnen 
indien nodig de plaatselijke crisisdienst inschakelen. Bij direct gevaar voor uzelf of anderen belt u 112.  

 
● Waarnemer: Indien de eigenaar/behandelaar Rianne Hekking onverwacht niet meer in staat is om de 

geplande zorg te bieden, waardoor de praktijk plotseling beëindigd moet worden is er een waarnemer als 
aanspreekpunt. Dit betreft mevr. drs. E. Ederveen; Psychologenpraktijk Ederveen te Nijmegen. Deze 
waarnemer is niet verplicht de behandeling over te nemen maar zal u informeren en desgewenst kort 
ondersteunen zodat de zorgcontinuïteit gewaarborgd is. In het geval dat u herhaaldelijk geen contact kunt 
krijgen met uw behandelaar R. Hekking, terwijl dat wel gepland is, dan wel te verwachten is, kunt u zelf 
contact opnemen met deze waarnemer. Zie voor haar contactgegevens de website: 
www.psychologenpraktijkederveen.nl 

 
 
De ouder(s) met het ouderlijk gezag moet(en) hun toestemming geven voor onderzoek en/of 
behandeling bij Outside-in psychologie praktijk Hekking voor kinderen jonger dan 16 jaar. Als één van 
de ouders met ouderlijk gezag dat niet wil, dan kan er geen onderzoek en/of behandeling gestart 
worden. Ondergetekende partijen verklaren toestemming voor onderzoek en/of behandeling bij 
Outside-in PPHekking dan wel door de behandelaar M.J.E. Hekking: 
 
Naam kind: …………………………………………………….. 
Geboortedatum:……………………….……………………. 
Datum:…………………………………………………………... 
 
Handtekening en naam gezaghebbende ouder 1: ………………………………………………..        
 
 
Handtekening en naam gezaghebbende ouder 2: ……………………………………………….. 
 
 
Handtekening en naam kind van 12 tot en met 15 jaar: ………………………………………. 
                     
of 
Handtekening en naam jongere van 16 of 17 jaar: ……………………………………………….. 
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Wettelijke bepalingen m.b.t. toestemmingsverklaring voor onderzoek en/of behandeling van 
minderjarige kinderen  
 

- Voor een kind jonger dan 12 jaar hebben wij toestemming nodig van de gezag dragende ouders 
om een behandeling en/of onderzoek te starten.  

 
- Voor een kind tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als kind toestemming geven.  

 
- Voor de behandeling van een kind van 16 of 17 jaar is alleen toestemming nodig van het kind zelf. 

De 16- of 17-jarige moet dan wel wilsbekwaam zijn ter zake van de behandeling. Dat wil zeggen 
dat het kind in staat moet zijn om een redelijke afweging te maken van zijn belangen bij de 
behandeling. 
 

Als ouders bij de geboorte van hun kind getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, 
hebben ze automatisch ouderlijk gezag.  
 
Als ouders samenwonen, maar niet getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, heeft de 
moeder automatisch ouderlijk gezag, de vader echter niet. De vader moet het kind erkennen en bij de 
rechter het ouderlijk gezag aanvragen.  
 
Als ouders gescheiden zijn, hebben ze meestal beiden ouderlijk gezag.  
Er zijn echter situaties waarin de rechter heeft bepaald dat één van de ouders geen gezag mag dragen over 
het kind. Indien na scheiding het gezag aan één ouder is toegewezen, moet u kunnen aantonen dat u 
gezag dragend bent. Dit staat in het centraal register. U kunt dit document opvragen bij de griffie van de 
rechtbank bij u in de regio. Wij verzoeken u dit document mee te sturen bij de aanmelding. 
 

 
 
 


