BTW NL1054.18.353.B02

Overeenkomst:

KvK 58184678

Ondergetekenden gaan een traject, voor U aan, voor de duur van … sessies. Op basis van wederzijds
goedvinden kan hiervan afgeweken worden.

Komen het navolgende overeen:

NL22KNAB0255615752

1. Een traject bestaat uit 1 intakegesprek en acht gesprekken van 1 tot 1,5 uur per gesprek met de
mogelijkheid van verlenging van het aantal gesprekken bij gebleken behoefte.
2. De kosten van het traject worden afgerekend tegen een vast basis gesprekstarief van €85,-- excl.
BTW per sessie. Ieder gesprek wordt maandelijks gefactureerd en de betaling dient binnen 14 dagen
na factuurdatum plaats te vinden.
Op deze overeenkomst gelden de navolgende voorwaarden:
3. De tijdstippen en locaties van de sessies worden steeds in overleg vastgesteld tussen Martijn

M. Cremers

Boterbloemstraat 43

6832 BL Arnhem

Cremers en U. Het afzeggen van een gemaakte afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te
geschieden. Verzuimde en niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht. U
kunt zich afmelden door middel van de telefoon of email. Martijn Cremers behoudt zich het recht voor
om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte
of dringende persoonlijke omstandigheden.
4. Gedurende het traject vindt continue evaluatie plaats waarin het proces wordt geëvalueerd en de
doelen op actualiteit worden getoetst. Hiervoor worden geen aparte gesprekken gepland.
5. Het traject wordt uiterst confidentieel behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede
beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, worden
bijzonderheden met betrekking tot de persoon van U en de aard en omvang van de zaken die
onderwerp van het traject zijn, niet naar buiten gebracht anders dan met instemming van U.
6. U geeft nu voor alsdan toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen,
studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en
persoonsgegevens.

7. Mocht Martijn Cremers tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn
werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal hij U daarop attenderen en U indien nodig naar een
deskundige verwijzen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden
vastgesteld.
8. Martijn Cremers behoudt zich het recht voor de afgesproken doelen in het belang van het traject
te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene
omstandigheden uitlopen dan worden in overleg nieuwe afspraken gemaakt.
9. Als onderdeel van het proces wordt van U verwacht huiswerkopdrachten te maken en deze
volgens de aanwijzingen van Martijn Cremers naar beste vermogen uit te voeren.
10. Martijn Cremers geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in het leven
van U. Martijn Cremers ondersteunt uitsluitend het proces en de eigen keuzes van U, waarbij het
wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van
inzichtvergroting en gewaarwording van U te ondersteunen. U blijft echter ten alle tijden
verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. Martijn Cremers is niet
verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of
veranderingen in het leven van U.
11. Dit traject leidt tot een inspanningsverplichting van Martijn Cremers om zijn verplichtingen
zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap kan worden verlangd.
12. Bij annulering van de overeenkomst zal 50% van de resterende gesprekken in rekening
worden gebracht.
13. De voorwaarden zoals gesteld in het ‘register van verwerkingsgegevens’, in het kader van de
privacy wetgeving, zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op http://www.cremerstherapie.nl
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