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1. Behandeling 
Een standaard behandeling duurt 60 minuten. Kortere consulten zijn in overleg mogelijk. De duur van 
een behandeling is inclusief 10 minuten voor de therapeut voor administratieve handelingen.  
Meenemen bij het intakegesprek: legitimatiebewijs 
Meenemen bij de vervolgbehandelingen: grote handdoek/badlaken 
 
2. Afzeggen of verzetten van een afspraak 
Afzeggen / verzetten dient minimaal 24 uur voor de behandeling te gebeuren, bij afzeggen / verzetten 
binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Afbericht binnen 24 uur dient altijd 
telefonisch op het praktijknummer 072-7601535 te gebeuren. Je kunt altijd een bericht achterlaten, 
ook ’s avonds/in het weekend. De dag/tijd van inspreken van het antwoordapparaat geldt als afmeld-
tijd. Niet (op tijd) afgezegde sessies moeten als zodanig op de factuur worden vermeld en worden niet 
door zorgverzekeraars vergoed. Voor verzetten vanwege corona gerelateerde redenen, zie bijlage. 
 
3. Tarieven, betaling en vergoeding 
Je krijgt begin van iedere maand, de factuur over de voorgaande maand digitaal toegestuurd, tenzij 
anders afgesproken. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. De behandeling kan 
worden opgeschort als de betaling de dag na het verstrijken van de betaaltermijn niet binnen is. Als 
betaling na de wettelijke aanmaning uitblijft, gaat de vordering naar het incassobureau, incassokosten 
komen voor rekening van de cliënt. Betaal op tijd, voorkom extra kosten. 
 
Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) de haptotherapie behandelingen. Mocht blijken dat je 
verzekeraar niet (meer) vergoedt, dan blijft je betalingsverplichting aan ons van kracht. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor de uiteindelijke toekenning of hoogte van de vergoeding. We adviseren je om je 
verzekeraar altijd te bellen om te controleren welke vergoeding je krijgt. Vermeld daarbij dat wij 
aangesloten zijn bij de beroepsvereniging NFG en de koepel RBCZ.  
 
Tarieven worden jaarlijks volgens de landelijke norm aangepast. In de praktijk en op de website 
haptonomieheerhugowaard.nl/tarieven vind je de nieuwe tarieven ruim voor de ingangsdatum. Het 
tarief van een behandeling/intake met standaard duur is per 1 januari 2022 83,50 euro.  
 
4. Privacy, verslaglegging en informatie aan derden / geheimhouding 
We houden ons aan de wettelijke eisen m.b.t. verslaglegging en privacy, en wij vallen onder het 
beroepsgeheim. Communicatie met huisarts, verwijzer en andere zorg/hulpverleners vindt alleen 
plaats met jouw toestemming. De volledige privacyverklaring vind je op de website en in de 
praktijkruimte. Hierin lees je hoe wij omgaan met (het verwerken en bewaren van) jouw algemene en 
bijzondere persoonsgegevens. Wij adviseren je om onze privacyverklaring goed te lezen.  
 
5. Klachten 
We zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie en vallen onder het tuchtrecht. Uiteraard 
nodigen we je uit om een klacht eerst met ons te bespreken zodat we er samen uit kunnen komen. 
 
6. Afspraakherinneringen en gebruik van MijnZorgApp 
Ter bevestiging van en ter herinnering aan jouw afspraken sturen wij een SMS-, e-mail- of pushbericht 
en kun je gebruik maken van MijnZorgApp. De bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra 
service van onze kant. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van je 
afspraak.  
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt maximaal 1 x per maand verstuurd en bevat o.a. nieuws over de praktijk en 
aanbod van workshops. Aanmelden kan via www.haptonomieheerhugowaard.nl of via invullen van je 
mailadres op de behandelovereenkomst. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief. 
 
Informatie over bereikbaarheid 
Telefoonnummer van de praktijk is 072-7601535. Tijdens behandelingen en buiten openingstijden krijg 
je het antwoordapparaat. Vermeld bij het inspreken altijd je naam en telefoonnummer. Je kunt de 
praktijk ook mailen, info@haptonomieheerhugowaard.nl. Op de contactpagina van de website vind je 
openingsdagen en extra sluitingsdagen i.v.m. afwezigheid van de therapeut.  

http://www.haptonomieheerhugowaard.nl/tarieven
http://www.haptonomieheerhugowaard.nl/
mailto:info@haptonomieheerhugowaard.nl


Bijlage corona-periode 
 
 

Op de dag van de afspraak moeten voordat je naar de praktijk komt de volgende 
vragen met ‘nee’ beantwoord kunnen worden: 
– Had je de afgelopen 24 uur één van de volgende klachten:  
Verkoudheids- of griepklachten, benauwdheid, verhoging of koorts, reuk-/smaakverlies? 
– Is er bij jouzelf in de afgelopen 7 dagen corona vastgesteld via een positieve test? 
– Ben/moet je in quarantaine omdat je teruggekomen bent uit een COVID-19 risicogebied, of 
om een andere reden? 
 
Als een van de vragen met ‘ja’ beantwoord moet worden neem je z.s.m en in ieder geval 
vóór aanvang van je behandeling contact op en kijken we samen of de afspraak door kan 
gaan (bijv. in geval van hooikoorts), via beeldbellen mogelijk is, of uitgesteld moet worden. 
Verzetten is in deze situatie kosteloos zolang je voor aanvang van je afspraak contact 
opneemt. We vertrouwen erop dat niemand hier misbruik van maakt. Wordt de afspraak niet 
verzet, maar volledig geannuleerd korter dan 24 uur van tevoren, dan wordt de afspraak wel 
in rekening gebracht. Wij brengen hem ook in rekening bij niet komen zonder afbericht.  
  
Ook als je nog in de 1e week van een gewone verkoudheid/griep zit, verzoeken we je 
om je afspraak een week te verzetten. Dit omdat hier ook een besmettelijke periode 
geldt en het voor niemand prettig is als de therapeut besmet raakt en een aantal dagen 
(of langer) geen cliënten kan helpen. 
 
  
Praktijkregels: 

 
– Neem zelf een badlaken (of een laken) én een handdoek mee voor het behandelen op 
de behandeltafel.  
Het kan zijn dat de overheid ons tijdens een lockdown tijdelijk niet toestaat om op de 
behandeltafel te behandelen, dan werken we op 1,5 meter afstand met oefeningen, dit hoor 
je van de therapeut.  
 
– Volg de regels die je in de praktijk ziet hangen en volg eventuele aanwijzingen van de 
therapeuten. Was (of desinfecteer) je handen voor de afspraak, wij doen dat ook.  
 
– Uiteraard gelden bij ons in de wachtruimte en gangen de op dat moment geldende 
overheids/RIVM regels betreffende mondkapjes en afstand. 
 
 
 


