Kunstzinnig Therapeute Conny Stevens-Kannekens

Prijzen La Coquille per 1-04-2020.
Per 1 april 2016 heeft de regering besloten om geen BTW meer te rekenen over beeldende therapiesessies, over
Bars-sessies en cursussen moet nog wel BTW gerekend worden.
Kunstzinnige therapie:
Oriënterend gesprek van 30 min
Kunstzinnige therapie per sessie
Pakket van 12 sessies inclusief tussenevaluatie en eindevaluatie
In de prijs is inbegrepen: materiaal, koffie of thee.
Acces Consciousness®
Kennismakingssessie Access Bars® van ½ uur
Acces Bars® sessie
Acces Bars® sessie vanaf januari 2021
Acces Bars® sessie bij kinderen
Acces Bars®Class per 1 januari

gratis
€ 75,00
€ 950,00

€ 40,00 incl. BTW
€ 85,00 incl. BTW
€ 90,00 incl. BTW
In verhouding
€ 300,00 incl. BTW

Betaling:
Per Bars sessie wordt de betaling via pin voldaan.
Op verzoek kom ik op locatie werken, hiervoor geldt een toeslag van 10 % en een vergoeding voor de reiskosten van
€ 0,19.
BELANGRIJK: Vaktherapie AG wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars uit de aanvullende
verzekering. Bij onduidelijkheid neem contact op met je zorgverzekering. Naast zorgverzekeraars zijn werkgevers ook
vaak bereid om het hele traject of een gedeelte van het traject te vergoeden. De werkgever kan hiervoor contact
met mij opnemen. Ik ben gehouden aan een geheimhoudingsplicht en wat jij in een sessie of tijdens de intake
verteld kan ik niet delen met je werkgever. Ik kan wel delen hoe lang ik verwacht dat het traject zal duren.
Na een sessie kan er veel veranderen en kan er veel in beweging komen, daarom ben ik na de sessie telefonisch
beschikbaar voor vragen.
Wil je meer informatie hebben of wil je een afspraak maken voor een Bars- sessie, neem dan contact met me op. Zie
hiervoor de contactgegevens. We kunnen dan bekijken wat je wensen zijn en naar de mogelijkheden kijken. Tijdens
ons eerste contact bepalen we hoeveel sessies je nodig hebt, want ieder persoon en situatie is weer anders. Het kan
zijn dat één Bars sessie voldoende is, maar het kan ook zijn dat er meerdere sessie nodig zijn.
Ik wil je er ook op wijzen dat in geval van ziekte altijd een arts of specialist geraadpleegd dient te worden. Ook
medische behandeling of medicijn gebruik mag niet worden gestopt zonder je eigen arts of specialist te hebben
geraadpleegd. De behandelingen die worden gegeven zijn een aanvulling op, geen vervanging voor medische en
regulier behandelingen.
Let op!! Acces Bars® runnen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars zoals kunstzinnige therapie.

Voor voorwaarden en andere wetenswaardigheden zoals ouderlijk gezag, coulanceregeling en kwaliteitswaarborg
zie volgende pagina’s.
PGB:
Zie voor de voorwaarden: http://www.la-coquille.org/index.php/therapie/pgb
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Voorwaarden
Om duidelijkheid te geven over verschillende praktische zaken binnen de praktijk zijn een aantal voorwaarden
opgesteld.
Mocht u onverwachts toch verhinderd zijn en niet kunnen. Graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Anders
ben ik helaas genoodzaakt 50% van de behandelingskosten in rekening te brengen voor mijn tijd die ik vrijhoud
waarin ik natuurlijk anders iemand anders had kunnen helpen.
Mocht u meer dan 15 minuten te laat zijn graag even bellen. Als u niks laat weten ben ik ook genoodzaakt de 50%
annuleringskosten in rekening te brengen. Hierdoor kom ik namelijk in tijdnood met de klant na u. Als u nog op tijd
belt dan kan ik de klant na u nog inlichten en vragen of zij iets later kan.
Als u helemaal niet op komt dagen en ook niks laat weten breng ik hiervoor de volledige behandeling in rekening
omdat ik dan speciaal op u aan het wachten ben voor niets.
Als u ziek bent en u zegt niet 24 uur van te voren af reken ik 50% van de behandeling, deze krijgt u wel terug als
korting bij de volgende afspraak. Zo betaald u achteraf uiteindelijk niks als u maar de afspraak verzet.

1. BETALINGSVOORWAARDEN
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt of diens
ouder(s)/verzorger(s).
2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling, op werkdagen geannuleerd worden. Bij
niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd
naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten worden, indien niet anders overeengekomen, na elke
sessie gefactureerd en per pin voldaan.
4. Indien anders overeen is gekomen: indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de
factuurdatum betaald heeft, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en
brengt de therapeut rente in rekening van 1,75 % per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom
zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering. Voor
het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 7,50 excl. BTW aan de cliënt in rekening
gebracht.
6. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan
is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de factuur met € 0,65 per dag te verhogen voor een
maximale duur van 4 maanden.
7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de betalingsherinnering binnen 4 maanden heeft
voldaan volgt een aparte boetenota. Het boetebedrag van € 0,65 per dag wordt berekend vanaf de vervaldatum van
de betalingsherinnering tot de datum van bijschrijving op bankrekening NL83 KNAB 0256 1406 85 tnv. La Coquille
voor kunstzinnige therapie
8. Indien de cliënt binnen 4 maanden niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, dan is de therapeut zonder
nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
9. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen
komen ten laste van de cliënt.
10. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan
zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2.De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt beoogde
resultaat wordt niet gegarandeerd.
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3. CURSUSSEN
1. Cursussen/ workshops dienen vooraf betaald te worden. Maak het verschuldigde bedrag over onder vermelding
van de cursus en de cursusdatum naar: NL83 KNAB 0256 1406 85 tnv. La Coquille voor kunstzinnige therapie
2. Na aanmelden kun je je kosteloos afmelden tot 1 maand voor aanvang van de cursus/workshop.
3. Bij afmelden van 1 maand tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt er 75 % van het cursusgeld in rekening
gebracht.
4. Bij afmelden vanaf 1 week voor aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd.
5. Bij individuele lessen dienen de lessen per pin te worden voldaan, u krijgt de factuur nagestuurd. Zie boven voor
verdere betalingsvoorwaarden.
Cursussen dienen vooraf betaald te worden, in een enkel geval kan in overleg met mij betaald worden op de dag zelf.
Een factuur wordt vooraf verstuurd en dient voor aanvang te zijn voldaan.
Bij sommige cursussen is het materiaal inbegrepen, bij andere cursussen niet. Dit staat vermeld bij de cursus.

Coulanceregeling:
In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars op basis van een individuele coulanceregeling. Op verzoek kan er
een coulanceverzoek worden opgesteld.
Mocht een coulance regeling niet van toepassing zijn, dan kunt u ook bij uw werkgever aankloppen voor vergoeding.
Mocht u het te betalen bedrag niet kunnen opbrengen ( bv minima) en het wordt ook niet door een instantie
vergoed, dan praat ik graag met u over andere mogelijkheden. Ik wil tenslotte dat niemand buiten spel staat!
Ouderlijk gezag.
Bij gezamenlijk gezag dient de ouder die het/de kind(eren) voor behandeling, dan wel observatie bij mij aanmeldt,
de andere ouder hiervan in kennis te stellen, dan wel te informeren. Dit is een wettelijke verplichting, dit met
uitzondering van situaties waarin de veiligheid van het/de kind(eren) gevaar loopt. Ik ben niet verantwoordelijk voor
het informeren van de andere ouder.
Kwaliteitswaarborg:
Conny Stevens-Kannekens is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKToag. In de voorwaarden van de
beroepsvereniging wordt gesteld dat de kunstzinnig therapeut, naast een afgeronde erkende HBO beroepsopleiding,
moet voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteitsbevordering door het volgen van voldoende bij- en
nascholingsactiviteiten en deelname aan intervisiebijeenkomsten met collega kunstzinnige therapeuten. Er is door
de vereniging voorzien in een klachten- en tuchtreglement.
Privacy waarborg:
Alle patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Contact met de huisarts en/of andere zorgverleners is enkel
gerechtigd door (mondelinge) toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). Voor patiëntbesprekingen
binnen de intervisiebijeenkomsten met collega kunstzinnig therapeuten is geen toestemming van de cliënt of diens
ouder(s)/verzorger(s) vereist.
Registratie:
Conny Stevens-Kannekens is geregistreerd lid bij Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op
antroposofische grondslag (NVKToag). Registratienummer: 16NVKT 14126 1922
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