
 
 
Welkom in de Praktijk voor Haptotherapie, Vanessa van Rappard-Brandt 
Om het haptotherapeutische werk goed te kunnen blijven doen heb ik een aantal afspraken op papier gezet over de 
gang van zaken in de praktijk.  
 
Tarief  
• Een behandeling haptotherapie kost €85,-- en duurt ongeveer 50 minuten. Ook de intake/kennismaking geldt als 
eerste behandeling.  
 
Betaling en vergoeding  
• Haptotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering doet géén aanspraak op het 
eigen risico. Er wordt direct overgegaan tot vergoeding. De mate van vergoeding hangt af van het soort aanvullend 
pakket dat u heeft afgesloten. Een overzicht van de mogelijke vergoedingen kunt u nazoeken op de website van onze 
beroepsvereniging de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl onder het kopje “vergoedingenlijst haptotherapie”. Bij twijfel 
kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.  
• De rekeningen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.  
• Na 30 dagen ben ik gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen waarvoor €5,-- in rekening gebracht mag worden.  
• Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet betaald, dan ben ik gerechtigd een 
incassoregeling te treffen. De kosten komen voor uw rekening.  
• Overmacht ten aanzien van de betaling aan uw kant kan en moet te allen tijde met de therapeut besproken worden.  
 
Bij verhindering  
• Wanneer een afspraak ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de gereserveerde tijd niet in rekening 
gebracht.  
 
Verslaglegging en informeren derden  
• Na de eerste 2 à 3 behandelingen en bij beëindiging daarvan informeren wij doorgaans de huisarts en/of verwijzer. Dit 
doe ik schriftelijk en alleen in samenspraak en met instemming van u.  
• Elk overleg met derden over de begeleiding gebeurt alleen na overleg en met instemming van u.  
 
Klachtenprocedure 
• Indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de Commissie van Toezicht voor Haptotherapie van onze 
beroepsvereniging de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl/lid-worden/lid-worden-klachtenprocedure. 
 
Ik denk en verwacht dat met deze praktische afspraken, tezamen met mijn vakkundigheid en enthousiasme een goede 
begeleiding gewaarborgd is.  
 
Met vriendelijke groet,  
Vanessa van Rappard-Brandt  
 
ter akkoord,      datum:  
Naam cliënt:      Handtekening:  


