Overeenkomst ambulante muziektherapie
Ouders/verzorgers van ….
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
willen hierbij gebruik maken van aangeboden activiteiten van
Muziektherapeut:
en verbinden zich middels de volgende afspraken:
Doel
In opdracht van en in overleg met de ouders/verzorgers verzorgt de muziektherapeut de
muziektherapie ten behoeve van ……………………. Hierbij zijn de gestelde doelen het
uitgangspunt, deze kunnen zich richten op behandeling, begeleiding of anders omschreven als
volgt ….. .
Aanvang en duur
Deze overeenkomst is geldig vanaf de datum van ondertekening en geldt tot wederopzegging.
De therapie start op …….-…....-20……..
Inhoud
·
De therapiesessies vinden plaats in het huis van ……….., tenzij anders overeengekomen
wordt.
·
De therapiesessies vinden plaats in de praktijkruimte van Muzis, gevestigd in GoFysio,
Musicallaan 159 te Utrecht, tenzij anders overeengekomen wordt.
·
De therapiesessies worden wekelijks gegeven, met uitzondering van de schoolvakanties voor
Midden-Nederland, en zullen ongeveer 45 minuten duren.
·
In overleg met de ouders / verzorgers en op initiatief van de muziektherapeut wordt met
regelmaat, in elk geval tweemaal per jaar, een evaluerend gesprek gehouden. Hiervoor
schrijft de muziektherapeut een verslag over het therapieverloop en de resultaten daarvan
in de voorgaande periode.
Voortgang
·
De therapeut zal zich zoveel mogelijk inspannen de therapie door te laten gaan. Bij ziekte
(kortdurend) zal de therapeut dit tijdig laten weten en vervalt de sessie. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. Mocht door langdurige afwezigheid (meer dan één maand) de therapie
niet door kunnen gaan, zal de therapeut in overleg met de ouders/verzorgers voor
adequate vervanging zorgen.
·
Wanneer een afspraak, om welke reden dan ook door de ouders/verzorgers, binnen 24 uur
voor aanvang geannuleerd wordt, zullen de kosten hiervan volledig in rekening worden
gebracht.
Vergoeding
·
De vergoeding voor de verleende diensten bedraagt …….. euro per sessie of
(evaluatie)gesprek van 45 minuten. Hier zijn de reiskosten bij inbegrepen.
·
Voor elk rapport of verslag dat door de muziektherapeut geschreven wordt, wordt een
zelfde bedrag in rekening gebracht.

·

Aan het einde van elke maand zullen de ouders/verzorgers een rekening ontvangen, die
voor de 15e van de daarop volgende maand voldaan dient te zijn. Na deze termijn zijn de
ouders/verzorgers in verzuim en dienen tevens administratie-, eventuele incassokosten en
wettelijke rente te voldoen.

Aansprakelijkheid
·
Ter dekking van eventuele aansprakelijkheid heeft de muziektherapeut een passende
verzekering afgesloten.
·
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van
die verzekering wordt uitgekeerd.
Beroepscode
De muziektherapeut is gebonden aan de Beroepscode van Vaktherapeuten die is vastgelegd
door de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en de Nederlandse Vereniging voor
Muziektherapie (FVB en NMMVT). Een klachtenregeling is aan deze Beroepscode verbonden.
Deze regeling is bij de muziektherapeut verkrijgbaar.
Beëindiging
·
Deze overeenkomst wordt beëindigd als de behandeling tot het gestelde doel heeft geleid.
·
Deze overeenkomst kan door de ouders/verzorgers worden beëindigd door middel van
schriftelijke opzegging, waarbij één kalendermaand opzegtermijn gehanteerd wordt.
·
Deze overeenkomst kan door de muziektherapeut worden beëindigd en gebeurt in overleg
met de ouders/verzorgers en wordt na dit overleg schriftelijk bevestigd door de
muziektherapeut. In elk geval zal hiervoor minimaal één maand als termijn gelden om de
lopende therapie adequaat te kunnen afronden of over te dragen.
Wijziging
·
Deze overeenkomst kan alleen dan gewijzigd worden, wanneer en nadat alle betrokken
partijen hiermee schriftelijk ondertekend instemmen.
·
Rechten of plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, tenzij
de niet overdragende partij hiervoor schriftelijk toestemming verleend heeft.
Rechtskeuze en rechtsforum
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Indien een geschil niet,
ondanks uiterste inspanning, in onderling overleg kan worden beslecht, zal het worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Utrecht.
Ondertekening
Overeengekomen op ……-……-20…… en in tweevoud ondertekend te ………………
Muziektherapeut
Ouders / Verzorgers

