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Behandelingsovereenkomst Deze behandelingsovereenkomst wordt aangegaan door de patiënt en de behandelend 

homeopaat/[   ] 

  
Randstad Homeopaten De behandelend homeopaat werkt samen met [   ] onder de naam “Randstad 

Homeopaten”. De patiënt gaat deze behandelingsovereenkomst niet aan met 

Randstad Homeopaten. 

  
Behandeling 

Behandelplan 

 

 

 

Een homeopathische behandeling bestaat een uitgebreid eerste consult van ongeveer 

1 uur en, gemiddeld genomen, drie tot vijf vervolgconsulten en wordt ondersteund 

met 1 of meerdere homeopathische geneesmiddelen. De patiënt geeft toestemming 

voor dit behandelplan (rekening houdend met het feit dat dit behandelplan een 

schatting is). 

  
Tarieven  

 

Het eerste consult kost € 65,--. 

Vervolgconsulten kosten € 50,-- per consult. 

Deze tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. 

De meest actuele tarieven staan vermeld op de website: 

www.randstadhomeopaten.nl. 

  
Betaling factuur Betaling van een consult vindt plaats direct na het consult op de wijze zoals 

aangegeven door de behandelend homeopaat. 

  
Informatieverstrekking door 

de patiënt 

De patiënt zal alle relevante informatie aan de behandelend homeopaat verstrekken. 

Het niet (volledig) verstrekken van informatie kan van nadelige invloed zijn op de 

behandeling. 

  
Doorverwijzen De behandelend homeopaat kan de patiënt doorverwijzen naar een collega 

zorgverlener (therapeut of arts) indien de homeopathische behandeling niet 

toereikend is of, om welke reden dan ook, niet kan worden voortgezet. 

   
  
Afzeggen De patiënt zegt een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af. Als een afspraak 

niet of niet tijdig is afgezegd, kan de behandelend homeopaat de gereserveerde tijd 

in rekening brengen. 

  
Beëindiging Als partijen de behandeling wensen te beëindigen, treden zij met elkaar in overleg. 
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Klachten Een klacht over de homeopaat legt de patiënt eerst voor aan de behandelend 

homeopaat of, indien het een klacht over de waarnemer betreft, aan de waarnemer. 

Indien de interne klachtbehandeling niet leidt tot oplossing van de klacht, kan de 

patiënt zich wenden tot stichting Geschillen Alternatieve Therapeuten (het GAT): 

https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/. 

  
Bewaren dossier De behandelend homeopaat bewaart het medische dossier tenminste 20 jaar. 

    
Waarneming  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 

In geval van afwezigheid zal de praktijk van de behandelend homeopaat worden 

waargenomen door [   ] (de waarnemer). Door ondertekening van deze 

behandelovereenkomst verklaart de patiënt reeds nu voor alsdan:  

- in te stemmen met het afnemen van zorg van de waarnemer; 

- dat de waarnemer in dat geval het patiëntendossier mag inzien en mag aanvullen 

ten behoeve van de goede dossiervorming en verslaglegging en bovendien 

gebruik mag maken van die gegevens voor het voeren van verweer in 

gerechtelijke-, klacht-, en/of tuchtrechtprocedures waarbij patiënt eiser of 

gedaagde is; 

- dat de waarnemer uit eigen naam rechtstreeks facturen aan de patiënt mag sturen 

voor de tijdens de waarneming verrichtte werkzaamheden; 

- dat voor het overige de bepalingen van deze behandelingsovereenkomst gelden, 

inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.  

 

Op deze behandelingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden, zoals die worden 

gehanteerd door de behandelend homeopaat, van toepassing.  

  
 

akkoord patiënt      akkoord behandelend homeopaat 

 

zie akkoordformulier     zie akkoordformulier 
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