
 

                  

Algemene voorwaarden ter ondertekening                                 

  
 
● De praktijk biedt behandeling aan mensen met lichte/matige 

psychische klachten 
  

● Het uurtarief voor een (online) consult is € 95,00, waarvan 45 min sessie en 15 minuten 
administratie tijd. De intake incl. behandelplan vergt meer uitwerktijd en kost € 120,-   
Een dubbele sessie bedraagt € 175,00. Deze tarieven gelden voor 2022. 

  
●   No-show policy: Indien u niet of niet binnen 24 uur een gemaakte afspraak afzegt wordt er  

€ 50,00 in rekening gebracht.  
  
●   De kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Dat geeft de behandelaar de 

mogelijkheid meer kwaliteit te leveren. Indien uw klachten samenhangen met uw werksituatie 
kunt u overleggen met uw werkgever of de kosten vergoed kunnen worden. 

  
●   Declarabele minuten zijn op de eerste plaats de zogenaamde face-to-face of online contact-

minuten; de directe gespreksduur zoals met u afgesproken en ingepland zijn (verhoogd met de 
evt. overschrijdende tijd). Verder valt hieronder ook de tijd voor het maken van een desgewenst  
onderzoeksverslag of rapportage voor u of derden zoals b.v. (bedrijfs)arts. Ook het overleg met 
andere betrokkenen (b.v. andere hulpverlening of werk) en het voorbereiden en uitwerken van 
specifieke programma’s op maat vallen onder declarabele tijd. 

  
●   Betaling vindt plaats gelijk na elk consult in de praktijk. Pas na betaling wordt er een nieuwe 

afspraak gemaakt. Betaling kan contant, via een tikkie of ter plekke het bedrag overmaken op 
NL95 KNAB 0259 585424 ten name van Outside-in Psychologie praktijk Hekking te Arnhem. 
U ontvangt een factuur. Het is helaas niet mogelijk om met een betaal/creditcard te betalen. 

  
●   Betaling van online consulten kan enkel voorafgaand aan de sessie. Zonder betaling gaat de 

afspraak niet door. Online cliënten die inloggen vanuit een land uit een andere tijdzone dan 
Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor hun juiste inlogtijd.  

  
●   Voor het werken op locatie buiten de praktijk worden reistijd en reiskosten in rekening 

gebracht.  
  
●   Bij uw start na kennismaking wordt er een intakegesprek ingepland en ontvangt u in overleg 

een intake-vragenlijst. Het invullen is geen verplichting maar scheelt u wel (betaalde) tijd.  
  

●   Vanwege andere werkzaamheden elders kan het voorkomen dat uw behandelaar, gedurene een 
bepaalde periode, enkel online sessies kan bieden.  

  
●   Tijdens vakantie of bij ziekte van de behandelaar is er 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 belt u 112.  

 
●   Door beide partijen worden zorgvuldig Covid-19 maatregelen nagevolgd. 
  
Voor meer informatie zie de informatiebrochure of de website: www.psychologiepraktijkoutside-in.nl 

Naam: ………….                                     Datum: …………                 Plaats: ………….   

Handtekening voor akkoord van bovenstaande door cliënt: ............................. 

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking 


