
Bijlage Afsprakenformulier  
 

 

Psychologenpraktijk Den Helder en uw privacy 
 

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten 

staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met 

privacygevoelige gegevens om te gaan. Naar aanleiding hiervan is een privacyreglement opgesteld voor psychologenpraktijk 

Den Helder. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben onze medewerkers een 

beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mogen zij nooit gegevens doorgeven aan derden. 

 

Het dossier 

In uw dossier noteren wij, in overleg met u, uw gegevens, en voor zover nodig die van uw gezin. Wanneer u niet meer bij ons 

komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Zowel na het eerste gesprek, als na het laatste gesprek 

wordt de huisarts of  verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen. Wij vragen hiervoor uw toestemming. Na afsluiting 

van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit tien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen. 

Uw gegevens worden, in geanonimiseerde vorm, gebruikt om het ROEP Midden Nederland jaarlijks verslag te doen van onze 

activiteiten. Ook hiervoor vragen we uw toestemming. 

 

Recht op inzage en verbetering 

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer 

gegevens kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze 

niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier. We 

vragen daarvoor wel een onkostenvergoeding. 

 

Uw toestemming 

Wij vragen u om uw handtekening te zetten op het afsprakenformulier*, in de ruimte die daarvoor is aangegeven. U stemt 

dan in met deze informatie over het privacyreglement, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels 

over de omgang met uw gegevens. Bovendien stemt u zo in met de berichtgeving aan de verwijzer cq. huisarts en het gebruik 

van uw geanonimiseerde gegevens voor ons jaarlijkse verslag aan het ROEP.  
 
* De Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht organisaties tot het vertrouwelijk behandelen van persoonsgegevens. Hoe men dit regelt moet gemeld worden 

bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Als GZ-psychologen vallen de ELP’ers onder de wet BIG die het beroepsgeheim regelt. Daarom is voor ELP’ers die 

een zelfstandige praktijk uitoefenen geen meldingsplicht aanwezig (vrijstellingsbesluit van 7 mei 2001 t.a.v. art. 27 van de WBP). Zij moeten echter wel aan de 

overige artikelen van de wet voldoen en zijn ook als GZ-psychologen gebonden aan de beroepscode van het NIP. 
 

 

Betalingsvoorwaarden psychologiepraktijk Den Helder 
 

Artikel 1  

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psycholoog en de cliënt.  

Artikel 2  

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij 

annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd het halve tarief aan de cliënt in rekening te 

brengen.  

Artikel 3  

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de 

datum van de factuur te zijn betaald.  

Artikel 4  

Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de psycholoog de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het 

verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,00 aan de cliënt in rekening gebracht.  

Artikel 5  

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.  

Artikel 6  

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten 

laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso-kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een 

minimum van € 20,00. 

Artikel 7  

Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd tenzij de behandeling zich hiertegen verzet verdere behandeling op te 

schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.  
 

 

Meer informatie: zie www.psycholoogdenhelder.nl  


