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Het begeleidingstraject start met een gratis telefonische of digitale intake.
Daarop volgt een eerste sessie van 1,5 uur waarbij ik afhankelijk van de hulpvraag verder zal gaan met de intake en
een kleine screening doe of al aan de slag ga met een aantal reflexen.
De daaropvolgende sessies duren ook ca. 1,5 uur, maar afhankelijk van de hulpvraag kunnen speciale protocollen
worden toegepast die 2 uur of nog iets langer kunnen duren. Hiervoor zal ik maximaal 2 uur in rekening brengen.
Ook kan het zijn dat 1,5 uur voor iemand te lang is - dan zal ik de tijd en tevens de prijs daaraan aanpassen.
Verslaglegging van de screening en sessies gebeurt mondeling. U bent vrij om aantekeningen te maken.
Het tarief van een sessie bedraagt € 70,- per uur (inclusief 21% BTW en exclusief eventueel materiaal).
U kunt na afloop van de afspraken het geld overmaken na ontvangst van de factuur.
De trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Puizel Reflexintegratie heeft een inspanningsverplichting, in plaats van een resultaatverplichting. Dat wil zeggen
dat ik, Marjolijn Naafs-van Dijk, mijn uiterste best zal doen, maar geen resultaat kan garanderen.
Naast de begeleiding in de praktijk kan het van belang zijn dat er thuis wordt geoefend zodat er effectief resultaat
geboekt kan worden.
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden; dit mag per e-mail/telefoon/voicemail en/of
tekstbericht. Mocht een afspraak vergeten of te laat afgemeld worden, dan zal dit in rekening worden gebracht
tegen het normale tarief van Puizel Reflexintegratie.
Puizel Reflexintegratie werkt samen met andere disciplines. Soms kan het goed/nodig zijn om (tijdelijk) door te
verwijzen naar een andere professional.
Er wordt o.a. gewerkt volgens de methodes MNRI ® Reflexintegratie en Building Blocks.
De aansprakelijkheid van Puizel Reflexintegratie is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Puizel Reflexintegratie vallen. Voor klachten is Puizel Reflexintegratie aangesloten bij het WKKGZ.
Zonder uw toestemming wordt geen informatie ingewonnen bij of verstrekt aan derden.
Met uw gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
heeft kennis genomen van bovenstaande algemene voorwaarden en geeft door ondertekening van dit document
toestemming aan Puizel Reflexintegratie, Marjolijn Naafs-van Dijk, om het begeleidingstraject te starten.
Handtekening:

Datum: ………………………………………………………………… Plaats: ………………………………........………………………………
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