Praktijk informatie
Kosten en duur sessies:
Een sessie duurt ongeveer 1 uur en kost € 65,00. Remedial teaching duurt ongeveer 50
minuten en kost € 45,00. Als een sessie langer duurt, wordt dit naar rato in rekening gebracht.
Bij behandeling van meerdere personen tegelijkertijd, wordt voor iedere volgende persoon
een halve sessie in rekening gebracht.
Gemiddeld zijn 8 tot 12 sessies nodig, soms meer.
Belangrijke nummers:
AGB-code:
AGB-code praktijk:
Beroepsvereniging VIV:
Kamer van Koophandel:
Koepelorganisatie RBCZ:
Bankrekeningnummer:

90043293
90052051
1907487A
27315141
505041R
NL52 RABO 0106.4455.61
t.n.v. praktijk voor Persoonlijke Groei

Vergoeding:
Een aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt (een deel van) de behandeling onder
‘alternatieve geneeswijzen’ via de aanvullende verzekering. Vraag bij uw
ziektekostenverzekering of u hier een budget voor heeft of kijk het zelf even na. U kunt bij
mij navragen of uw consult daarvoor in aanmerking komt.
Annuleren afspraak:
Indien u verhinderd bent om naar een afspraak te komen, dient u minimaal 24 uur van te
voren af te melden. Helaas ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen,
voor een bedrag dat gelijk is aan een sessie, indien de afspraak korter dan 24 uur van te voren
wordt geannuleerd of wanneer de afspraak niet nagekomen wordt.
Informatieverstrekking:
In verband met uw privacy wordt slechts met uw toestemming informatie over het
begeleidingstraject aan derden verstrekt. In uitzonderlijke gevallen wordt hierop een
uitzondering gemaakt, indien de situatie gevaar voor uzelf of anderen oplevert. Ik zal dit dan
moeten doorgeven aan uw huisarts of vertrouwensarts.
Aansprakelijkheid:
De hoogte van aansprakelijkheidsstelling gaat nooit hoger dan het totaalbedrag van de
gedeclareerde kosten.
Voor tuchtrecht ben ik aangesloten bij TCZ en voor geschillen bij CAM.
Meer informatie:
Praktijk voor Persoonlijke Groei en Ontwikkeling
Mw. Lea Gahrmann
Berkenhof 13, 2391 DW Hazerswoude Dorp

tel. 06-18428384 / 0172-588315
email: info@leagahrmann.nl
website: www.leagahrmann.nl
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