Algemene voorwaarden
Betalingsvoorwaarden
Artikel 1
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog
en de cliënt.
Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling worden geannuleerd.
Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog
gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
Artikel 3
De psycholoog stuurt binnen zeven dagen na de behandelings-datum een factuur naar de
cliënt.
Artikel 4
De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de
behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn
betaald.
Artikel 5
Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt
hiervan eerst op zeven dagen na de factuur gebruik gemaakt.
Artikel 6
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft
betaald is de cliënt in verzuim.
Artikel 7
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een
kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om
te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt
uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe
hoog deze kosten zijn.
Artikel 8
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan
zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Kinder- en
jeugdpraktijk ILVA draagt het dossier over aan een incassobureau.
Artikel 9
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de
gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn
vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

Privacy Statement
Registratie van
gegevens
Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens om te gaan. Kinderen jeugdpraktijk ILVA registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop
van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Geheimhouding
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt worden
vertrouwelijk behandeld. Als echter door derden opdracht gegeven is om een rapport te
maken, is de cliënt niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien
krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt.
Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven,
niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding,
bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Dossier
In uw dossier noteren wij gegevens van u en uw gezinsleden voor zover nodig voor een
goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen gegevens over het verloop van de
behandeling. Wanneer u niet meer bij ons komt sluiten wij het dossier af. Na afsluiting van
het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U
kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Op deze regel zijn
uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is
gekomen.
Gegevensverstrekking
De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan
anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het
doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. Gaat het
echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars (binnen de
praktijk) dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het
sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.
Recht op inzage en verbetering
U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit
tijdens een consult op verzoek aan uw psycholoog. Voor inzage van meer gegevens of
afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken (tegen de normale consultkosten). U
hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet
nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt tegen een onkostenvergoeding ook een
kopie ontvangen van uw dossier.
Toestemming
Wij vragen uw toestemming door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de
website dan wel het zetten van uw handtekening op het vragenformulier bij aanmelding. U
stemt dan in met onze betalingsvoorwaarden, het privacy statement. U dient als ouder(s)
altijd schriftelijk toestemming te geven voor begeleiding voor uw (minderjarige) kind.
Kinderen van gescheiden
ouders
Rege
lmatig worden er in onze praktijk kinderen aangemeld van wie de ouders zijn gescheiden, of
waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor deze ouders is het
belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Er zijn in de wet afspraken
gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin
ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij
een hulpverlener. Wij handelen naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het
belang van het kind staat bij ons altijd voorop.
Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. In het
jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in
belangrijke mate te laten meewegen. Als er door de rechter een voorlopige voorziening is
uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten
beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide
ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier
conform de bepalingen in het Privacyreglement.
Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen
toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op
volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het
kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere
ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de behandelaar
deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Wij zullen
dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft. In hoeverre een ouder
betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de
behandelaar. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van
inhoudelijke argumenten.
Overige bepalingen

Na akkoordverklaring en ontvangst door Kinder- en jeugdpraktijk ILVA wordt onder
'schriftelijk' mede verstaan de communicatie tussen partijen via e-mails, waarbij geen
handtekeningen zijn vermeld. In dit verband zijn vermeldingen van partijen dat aan de
inhoud van e-mails of daarbij gevoegde bijlagen geen rechten kunnen worden ontleend, of
andere vermeldingen met een soortgelijke strekking, niet van toepassing.

