
23.01 

 

 

 

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   : Mariska  
Achternaam      : Dubbelman 

Adres      : Oostmaaslaan 129B, 3063 AR, Rotterdam 
Telefoonnummer     : 06-46923861  
E-mailadres       : bewegendbrein@gmail.com 

 

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.   

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

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

 

             Zorgconsulten: 
 

1. De kosten voor zorgconsulten zijn 116,25 euro 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 euro 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, voorbereiding, 

uitwerktijd, dossiervorming en korte mails en telefoongesprekken. 

 

Voor het schrijven van een behandelplan (60 minuten) wordt 155,00 euro btw-vrij in 

rekening gebracht. In overleg kunnen lange telefoongesprekken en uitvoerig 

emailverkeer ook in rekening worden gebracht. 

 

De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars of gemeentes.  

De psycholoog werkt niet vanuit de verzekerde zorg om o.a. de volgende redenen:  

De vergoeding vanuit de basis GGZ is nog maar zeer minimaal, en aan vele regels 

gebonden zoals het hebben van een stoornis (klachten en verschillende stoornissen 

zijn uitgesloten van vergoeding zoals overspannenheid/burn-out en relatieproblemen 

etc.).  

De wachttijden in de verzekerde zorg zijn lang en de eventuele vergoeding gaat eerst 

ook nog van het eigen risico af, waardoor cliënten onder aan de streep bijna geen 

vergoeding krijgen.  

Meestal vallen lang niet alle gesprekken onder de verzekerde zorg en betalen cliënten 

zelf ook nog een deel van de behandeling. 

Mocht u in de toekomst een verzekering willen afsluiten en ze vragen of u in 

behandeling bent geweest bij een psycholoog, zal dat ook nog eens invloed hebben op 

de premie of het wel of niet kunnen afsluiten van een verzekering. 
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Bij ons is er geen wachtlijst, geen bureaucratie en heeft de cliënt een korte lijn met de 

psycholoog. De client kan afspraken maken met de psycholoog over de privacy. De 

client heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. 

 

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

indienen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. 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.   
 

     Coaching en mediation: 

De kosten voor coaching en mediation zijn 155 euro per uur exclusief btw.  
De kosten voor coaching en mediation buiten kantoortijden zijn 160 euro per uur 
exclusief btw.  
 
Voor het schrijven van een coachingsplan wordt 155 euro exclusief btw gerekend. 

          
      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.    
 

3. De factuur heeft een betalingstermijn van 14 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. 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. Direct-psycholoog en de psycholoog hebben in dit kader ook een  

             verwerkingsovereenkomst gesloten.   
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Artikel 5: Privacyverklaring 

 
1. Kijk voor de privacyverklaring op de site www.direct-psycholoog.nl bij mijn profiel 

onder kopje “over mij”. 
 
Artikel 6: 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:   

solopartners, info@solopartners.nl, 085-2010140 
 

Artikel 7: 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   

gebeurt, mogen de gebruikelijke gesprekskosten voor de duur van het geplande   

gesprek gerekend worden. Van de annulering ontvangt u een bevestiging en dit is ook uw 

bewijs dat u tijdig heeft geannuleerd. 

 

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.    

 
Artikel 8: Algemene bepalingen 
 

Op deze overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 
 

Aldus overeengekomen,    
 

Datum : ……………………………….. Plaats : ………………………………..    
 
 
De Cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger:  ………………………   
 
 De Psycholoog:                   ……………………… 
 
 

  

http://www.direct-psycholoog.nl/
mailto:info@solopartners.nl

