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BEHANDELOVEREENKOMST 
geldend voor 

 

Mindfulness Budel en De MindfulnessFabriek Eindhoven, 

Onderdelen van Ontspanningstherapie Cranendonck,  

in dit document verder genoemd als ‘de praktijk’. 
 
Waar in dit document wordt gesproken over ‘behandeling/behandelaar/cliënt’, kan dit ook worden beschouwd als 
‘training/trainer/deelnemer’. 

 

Algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden, zoals opgenomen op de website en verstuurd aan de cliënt, maken onderdeel uit van deze 
behandelovereenkomst. De cliënt heeft hiervan kennis genomen en gaat hiermee volledig akkoord. 
 
Aansprakelijkheid  
Alle behandelaren werkzaam namens de praktijk hebben een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.   
 
Vrijwilligheid 
Behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de cliënt en de behandelaar vrij om de behandeling op elk 
gewenst moment om gegronde reden(en) te beëindigen. 
 
Zelfverantwoordelijkheid 
Voor behandeling in de praktijk is geen verwijzing vereist. Als op enig moment (voor, tijdens of na de behandeling) twijfel 
over de aard en ernst van de klacht(en) ontstaat bij de behandelaar of cliënt, is de huisarts van de cliënt de eerste 
aanspreekpersoon voor de cliënt. Het is aan de cliënt om diens huisarts al dan niet te raadplegen. De praktijk is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet raadplegen van een huisarts.   
De cliënt spant zich in om adviezen en huiswerkopdrachten tijdens de behandeling naar vermogen op te volgen en uit te 
voeren. 
 
Behandeling van kinderen 
Wetgeving vereist dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders/verzorgers (indien zij beiden het ouderlijk gezag 
hebben) akkoord moeten gaan met de behandeling. In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende 
ouders/verzorgers, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de 
therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee 
akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de 
consequenties daarvan op zich neemt. De behandelaar kan hier nimmer verantwoordelijk voor worden gehouden. 
 
Ondertekening 
De cliënt / vertegenwoordiger verklaart hierbij akkoord te gaan met alle bovenstaande voorwaarden.  
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De behandelaar slaat een digitale kopie op in het cliëntdossier en de cliënt neemt het origineel mee naar huis. 


