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Overeenkomst psycholoog - cliënt  
 

Ondergetekenden:  

 

1. Cliënt  

 

Voornaam/voornamen  :  

Achternaam    :  

Adres     :  

BSN     :  

Geboortedatum   :  

Telefoonnummer   :  

Mailadres    :  

 

Indien de cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft:  

 

Voornaam/voornamen :  

Achternaam :  

Adres :  

Telefoonnummer :  

Mailadres :  

 

2. Psycholoog  

 

Voornaam/voornamen  : Bjorn 

Achternaam    : Meintema 

Adres     : K.R. Poststraat 100-1, 8441 ER Heerenveen 

Telefoonnummer   : 0646541019 

Mailadres    : bjorn.meintema@direct-psycholoog.nl 

 

Nemen in aanmerking dat:  

 

- de cliënt behoefte heeft aan coaching, psychische zorg en/of sociale vaardigheidstraining;  

- die de (zelfstandig werkzame) psycholoog bereid is te verlenen;  

- partijen via Direct-psycholoog contact hebben gelegd;  

- partijen een overeenkomst van opdracht sluiten tot het verlenen van coaching,  

  psychische zorg of sociale vaardigheidstraining  

  waarbij Direct-psycholoog de administratie verzorgt;  

 

Komen het volgende overeen:  

 

Artikel 1: De opdracht  

 

1. De cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger geeft aan de psycholoog de 

volgende werkzaamheden te verrichten: coaching, psychische zorg en/of sociale 

vaardigheidstraining. 
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2. De psycholoog accepteert deze opdracht en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor 

het op juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden. De psycholoog doet daarvoor 

wat van een redelijk handelende psycholoog verwacht mag worden. Dat houdt onder 

meer in dat deze een dossier dient bij te houden en in geval van psychische zorg 

(behandeling) voldoet aan de wet WKKGZ.  

 

3. De psycholoog staat niet in dienstbetrekking of gezagsverhouding tot de cliënt dan wel 

diens wettelijke vertegenwoordiger en voert de werkzaamheden zelfstandig en naar 

eigen inzicht uit, zonder toezicht of leiding (ook niet van Direct-psycholoog). De 

cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger geeft de psycholoog alle informatie 

die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. 

Artikel 2: De vergoeding (met ingang van 01-01-2022), volgens NZa-tarief 

 

1. De kosten voor zorgconsulten zijn € 116,25 per uur btw-vrij (gemiddeld 45 minuten 

consult en gemiddeld 15 minuten indirecte tijd). Voor een consult van 60 minuten zijn 

de kosten 155,00 euro btw vrij (60 minuten gesprek en 20 minuten indirecte tijd).  

 

De kosten voor zorgconsulten buiten kantoortijden zijn € 120.00 per uur btw-vrij 

(gemiddeld 45 minuten consult en gemiddeld 15 minuten indirecte tijd). Voor een 

consult van 60 minuten buiten kantoortijd wordt 160,00 euro gerekend (60 minuten 

consult, 20 minuten indirecte tijd).  

 

De indirecte tijd bestaat o.a. uit verslaglegging, administratie en voorbereiding. 

De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.  

 

De facturen van de consulten dient de cliënt dan ook zelf te betalen en kunt u niet 

indienen bij uw zorgverzekeraar. Daar staat tegenover dat de kosten fiscaal aftrekbaar 

kunnen zijn. De gesprekken kunnen dan vallen onder specifieke zorgkosten, mits er 

sprake is van een verwijsbrief door een huisarts. Deze verwijzing moet dan zijn op 

basis van ‘psychisch lijden’. Controleer bij uw boekhouder of accountant of bel de 

belastingdienst wanneer u wilt weten of de kosten in uw situatie fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

De kosten voor relatietherapie, coaching en sociale vaardigheidstraining zijn 155 euro 

per uur exclusief btw. De kosten voor coaching en sociale vaardigheidstraining buiten 

kantoortijden zijn 160 euro per uur exclusief btw.      

 

Wanneer u een traject wilt afspreken of een assessment wilt laten uitvoeren, dan wordt 

er een offerte op maat gemaakt. 

Heeft u een eigen bedrijf, dan kunt u met uw boekhouder of accountant overleggen of 

u de kosten van de gesprekken fiscaal kunt aftrekken onder beroeps- of bedrijfskosten. 

Er moet dan wel sprake zijn van problemen/klachten die werk gerelateerd zijn. 

Mogelijk kunt u dan ook de btw terugvragen en de reis- en verblijfskosten aftrekken. 

Controleer bij uw boekhouder of accountant of bel de belastingdienst wanneer u wilt 

weten of de kosten in uw situatie fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

2. Facturering vindt plaats op maandelijkse basis via Infomedics.  
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3. De factuur heeft een betalingstermijn van dertig dagen. De kosten die ontstaan als 

gevolg van te late betaling zijn voor rekening van de cliënt.  

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid  

 

1. De psycholoog is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg en dat 

hij daartoe bevoegd en bekwaam is. Direct-psycholoog geeft geen instructies aan de 

psycholoog en staat niet in voor de kwaliteit van de door de psycholoog verleende 

zorg.  

 

2. De psycholoog is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.  

 

Artikel 4: Gegevensuitwisseling  

 

1.  In onze privacy verklaring, welke op onze website staat, leggen we graag uit hoe we 

 met uw persoonsgegevens omgaan.  

 

2.  De cliënt gaat ermee akkoord dat de psycholoog gegevens uitwisselt met Direct-

 psycholoog voor zover nodig is voor de uitvoering van haar administratieve  

 werkzaamheden. Direct-psycholoog zal de uitgewisselde gegevens vertrouwelijk 

 behandelen.  

 

 

Artikel 5: Klachtenregeling  

 

1. Als de cliënt niet tevreden is dan gaat de cliënt daarover een gesprek aan met de 

psycholoog.  

 

2. Als dat gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kan de cliënt een klacht indienen bij 

de geschilleninstantie waarbij de psycholoog zich heeft aangesloten, te weten: 

klachten- en geschillenregeling Solopartners, te bereiken via info@solopartners.nl 

 

Artikel 6: Duur overeenkomst, verhindering en opzegging  

 

1. De duur van de onderhavige overeenkomst is gelijk aan de duur van coaching, 

psychische zorg of sociale vaardigheidstraining. 

 

2. In het geval de psycholoog verhinderd is voor de werkzaamheden zal dit zo spoedig 

mogelijk worden gemeld aan de cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger. De 

psycholoog treedt in overleg over eventueel te leveren inspanning door de psycholoog 

om vervanging te regelen. De psycholoog is niet verplicht om voor vervanging zorg te 

dragen. Direct-psycholoog ook niet.  

 

3. In het geval de cliënt verhinderd is dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden 

gemeld aan de psycholoog via het nummer 0513-485855, in het geval dit niet op tijd 
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gebeurd mogen de gebruikelijke gesprekskosten voor de duur van het geplande 

gesprek gerekend worden.   

 

4. Ingeval van overlijden, faillissement van de cliënt of de psycholoog, een surseance van 

betaling van de cliënt of de psycholoog eindigt deze overeenkomst van rechtswege.  
 

Aldus overeengekomen,  

 

Datum : ……………………………….. Plaats : ………………………………..  

 

 

De cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger: …………………….  

 

 

De psycholoog:      ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


