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Overeenkomst Direct-psycholoog en cliënt 
 

Ondergetekenden:    

1. Direct-psycholoog    

Naam   : de besloten vennootschap Ribo Advies B.V. h.o.d.n.    

  Direct-psycholoog   

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

Emailadres       : info@ribo-advies.nl    

Telefoonnummer     : 0513-485855   

 

2. Cliënt/zorgvrager    

Voornaam/voornamen  :   

Achternaam      :   

Adres, postcode, woonplaats :   

Geboortedatum    :   

Telefoonnummer     :   

Mailadres       :    

 

Indien de zorgvrager een wettelijke vertegenwoordiger heeft:  

Voornaam/voornamen  :   

Achternaam      :   

Adres, postcode, woonplaats :   

Telefoonnummer     :   

Mailadres       :    

 

Nemen in aanmerking dat:   

 

• Direct-psycholoog een dienstverlenende organisatie is waarvan behandelaren diensten   

kunnen afnemen als zelfstandig werkzame behandelaar die hun werkzaamheden 

aanbieden  via de diensten van Direct-psycholoog aan cliënten die behoefte hebben aan 

coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments;   

• Cliënten die behoefte hebben aan coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of   

onderzoeken/assessments via Direct-psycholoog contact kunnen leggen met een 

behandelaar;    

• Direct-psycholoog niet optreedt als behandelaar in de zin van zorgverlener of 

zorgaanbieder.  

• Direct-psycholoog plaatst dan ook geen cliënten bij behandelaren en andersom. De dienst 

van Direct-psycholoog is van bemiddelende aard. Er wordt geen garantie op coaching, 

psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments gegeven;    

• De behandelaar en de cliënt een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van coaching,   

psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments sluiten, waarbij    

Direct-psycholoog als dienstverlener de administratie verzorgt.    

 

 

mailto:info@ribo-advies.nl


V2301 

                       Paraaf 1:                                                                                                                         Paraaf 2: 
 
 

 

Komen het volgende overeen:  

   

Artikel 1: De opdracht en de vergoeding   

1. De cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger sluiten met de behandelaar een   

overeenkomst van opdracht om coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of   

onderzoeken/assessments aan de cliënt te verlenen. Direct-psycholoog is daarbij geen   

partij.    

2. De behandelaar voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit, zonder   

toezicht of leiding, en staat niet in dienstbetrekking of gezagsverhouding tot Direct-  

psycholoog.    

3. Het honorarium voor de werkzaamheden van de behandelaar komen de behandelaar en   

de cliënt zelf overeen.    

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid    

1. De behandelaar is zelf verantwoordelijk voor de verleende coaching, psychische zorg, 

mediation, trainingen of onderzoeken/assessments en nakoming van de overeenkomst   

met de cliënt. Direct-psycholoog is daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.    

 

2. Direct-psycholoog is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het 

functioneren van haar websites. 

 

Artikel 3: Kwaliteit     

Direct-psycholoog geeft geen instructies aan de behandelaar en staat niet in voor de   

kwaliteit van de door de behandelaar verleende coaching, psychische zorg, mediation,  trainingen of 

onderzoeken/assessments. Daar is alleen de behandelaar voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Direct-

psycholoog houdt geen toezicht op de coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of 

onderzoeken/assessments. Wanneer de cliënt niet tevreden is, moet hij of zij zich wenden tot de 

behandelaar dan wel een klachteninstantie waar de behandelaar onder valt dan wel bij is aangesloten.  

   

Artikel 4: Gegevensververwerking    

Direct-psycholoog verwerkt (persoons)gegevens betreffende de cliënt voor zover nodig is voor 

haar activiteiten. Direct-psycholoog is de verwerker namens de behandelaar waarbij de 

behandelaar de verwerkingsverantwoordelijke is. Direct-psycholoog beheert in opdracht van de 

behandelaar de dossiers en verdere gegevens. De wettelijke bewaartermijnen worden in 

achtgenomen.   

 

Artikel 5: Relatiebeding    

1. Het is de behandelaar niet toegestaan om, gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst, 

buiten die overeenkomst om coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken of 

assessments te verlenen aan cliënten die zijn verkregen via Direct-psycholoog. 
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2. Het is de behandelaar niet toegestaan om, gedurende een periode van achttien maanden   

na afloop van de onderhavige overeenkomst, coaching, psychische zorg, mediation,   

trainingen of onderzoeken/assessments te verlenen aan cliënten die via Direct-  

psycholoog zijn verkregen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst. 

  

3. Het is cliënten/zorgvragers ook niet toegestaan om te handelen in strijd met de leden 1   

en 2.    

 

Artikel 6: Duur overeenkomst, verhindering en opzegging    

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

 tussen de cliënt en de behandelaar.   

 

2. In het geval de behandelaar verhinderd is voor de met de cliënt overeengekomen   

werkzaamheden, ligt niet op Direct-psycholoog de verplichting om voor vervanging   

 zorg te dragen.   

 

3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de cliënt en/of Direct-psycholoog   

failliet wordt verklaard, een surseance van betaling wordt uitgesproken, de cliënt overlijdt 

en indien Direct-psycholoog haar activiteiten staakt.    

 

Artikel 7: Privacy verklaring   

In onze privacy verklaring, welke op onze websites staan, leggen we graag uit hoe we   

met uw persoonsgegevens omgaan. Zie www.direct-psycholoog.nl  of www.direct-relatietherapie.nl   

 

Artikel 8: Algemene bepalingen  

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tevens zijn de Algemene 

Voorwaarden van Direct-Psycholoog van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van 

Koophandel en tevens te downloaden via de website: www.direct-psycholoog.nl  

 

Aldus overeengekomen,  

   

 

Datum: ………………………  Plaats: ……………………  

 

 

 

De Cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger:      ………………………   

 

 

 

Direct-psycholoog:                                                                         ..…….………………. 

 

http://www.direct-psycholoog.nl/
http://www.direct-relatietherapie.nl/
http://www.direct-psycholoog.nl/

