
Algemene voorwaarden 
Definities 

1. Opdrachtgever: Partij die opdracht geeft, cliënt 

2. Opdrachtnemer: PsyGouda 

Geheimhouding 

PsyGouda is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Er 

wordt gewerkt volgens een beroepscode. Dit betekent onder andere dat ik alle informatie die mij 

gegeven wordt geheimhoud, en dat niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om 

daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de 

opdrachtgever. Zie voor meer informatie over de geheimhouding en privacy de Privacyverklaring.  

WGBO 

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten 

opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: 

• recht op informatie; 

• toestemmingsvereiste voor een behandeling; 

• de plicht om een cliëntendossier aan te leggen; 

• recht op inzage door de cliënt in dit dossier; 

• geheimhouding van cliëntgegevens.  
 

Algemene betalingsvoorwaarden   

Artikel 1: 

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de 

hulpverlener en de cliënt.  

Artikel 2: 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je graag een afspraak wilt verzetten of annuleren. De gemaakte 

afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig 

annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid 

en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.  

Artikel 3: 

De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de 

cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.  

Artikel 4: 

Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een 

betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, 

dan is de hulpverlener 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 cliënt.  

Artikel 5: 

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de 

verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.  



Aansprakelijkheid  

Artikel 6: 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is 

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.  

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele 

schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in 

overleg met de opdrachtnemer. 

Geleende en geleverde zaken  

Artikel 7: 

1. Alle door de opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel begrepen 

testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen etc. blijven (intellectueel) eigendom 

van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en 

mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden, noch op 

enige andere wijze te bezwaren. 

  

 

 

 


