
Behandelingsovereenkomst 

De ondergetekenden: 

1. de onderneming: Empower Psychotherapie B.V. gevestigd te Ubbo 
Emmiussingel 19 9711 BB Groningen, K.v.K.: 66184525, hierna te noemen Empower en 

[Hier staan de gegevens van de cliënt} 

hierna te noemen Client, verklaren overeen gekomen te zijn als volgt:  

Artikel 1 Begrippen  

In deze overeenkomst worden deze begrippen met een hoofdletter gebruikt: 

1.1 Overeenkomst: deze overeenkomst tussen Empower en Client waarin de voorwaarden zijn 
neergelegd voor het verrichten van Diensten door Empower ten behoeve van Client. 

1.2 Diensten: de door Empower ten behoeve van Client te verlenen diensten. Tenzij anders 
overeengekomen is dit een behandelingstraject in de Generalistische Basis GGZ of 
Gespecialiseerde GGZ 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Empower zal aan de Client de Diensten bieden, zoals in het behandelplan zal worden 
verwoord. Indien van toepassing wordt er conform de indicatie behandeld. 

2.2 Client geeft hierbij aan Empower expliciet toestemming om medische gegevens in haar 
systemen en/of systemen van derden te mogen verwerken. Empower zal deze gegevens nooit 
aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. 

2.3 De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw 
schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een 
verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De therapeut mag alleen in noodsituaties 
zijn/haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. 
De therapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg 
wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. 

2.4 De Client verklaart dat de gegevens die zijn vermeld in deze Overeenkomst juist en volledig 
zijn. 

2.5 De Client geeft Empower toestemming om de huisarts, verwijzer (indien dit niet de huisarts is) 
en indien van toepassing de studentenpsycholoog van de Client op de hoogte te stellen van de 
aanmelding en voortgang van de behandeling en te overleggen over de behandeling indien dit 
noodzakelijk is. 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Artikel 3 Duur van de Overeenkomst 

3.1 Deze Overeenkomst start op de datum van het kennismakingsgesprek en eindigt na afronding 
van de Diensten. 

3.2 De Overeenkomst kan ook eerder eindigen op één van de gronden genoemd in de Algemene 
Voorwaarden van Empower. 

Artikel 4 Diensten en kosten 

4.1 De te bieden behandeling wordt verder uitgewerkt in een behandelingsplan. 

4.2 Empower hanteert 100% van de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit voor haar 
Diensten. Deze tarieven staan omschreven in de Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ en 
Tariefbeschikking Gespecialiseerde GGZ. Deze documenten staan op onze website en worden op 
aanvraag kosteloos verstrekt. 

4.3 Bij afspraken die de Client minder dan 24 uur van tevoren, of niet afzegt (no-show) is Empower 
gerechtigd €50,- per no-show in rekening te brengen. Deze kosten worden niet door 
zorgverzekeraars vergoed. 

Artikel 5 Wijzigingen en nietigheid 

5.1 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden 
vastgelegd en te worden getekend voor akkoord door beide partijen. 

5.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Overeenkomst, blijven de 
overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in 
overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij 
zoveel als mogelijk de strekking van de Overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft. 

Artikel 6 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en algemene voorwaarden  

6.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in 
Groningen. 

6.3 Client verklaart kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de op deze 
Overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden van Empower. Deze voorwaarden zijn hier 
te vinden: https://www.empower-pt.nl/algemene-voorwaarden/ en zijn gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel. 
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Artikel 7 Afrekening kosten voor Diensten 

Afhankelijk van uw situatie staat er één van deze opties: 

[NL Verzekering / Aon] Client verklaart een polis bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar of 
bij Aon Student Insurance te hebben en geeft Empower toestemming om de nota direct bij zijn/
haar verzekeraar in te dienen. Mocht client toch onverzekerd blijken te zijn of mocht de 
verzekeraar (een deel van) de nota niet vergoeden of een reeds betaalde vergoeding terugeisen 
blijft Client verantwoordelijk voor het resterende bedrag. 

[EHIC pas] - Client verklaart student te zijn en beschikt over een geldige buitenlandse EHIC pas. 
Client geeft Empower toestemming om de nota middels Groep Buitenlands Recht van Zilveren 
Kruis bij zijn/haar verzekeraar/ziekenfonds in te dienen. Mocht de verzekeraar/ziekenfonds (een 
deel van) de nota niet vergoeden of een reeds betaalde vergoeding terugeisen blijft Client 
verantwoordelijk voor het resterende bedrag. 

[Overige buitenlandse verzekeraars] Client verklaart een polis bij een buitenlandse 
ziektekostenverzekeraar te hebben en geeft Empower toestemming om de nota direct bij zijn/haar 
verzekeraar in te dienen. Mocht client toch onverzekerd blijken te zijn of mocht de verzekeraar 
(een deel van) de nota niet vergoeden of een reeds betaalde vergoeding terugeisen blijft Client 
verantwoordelijk voor het resterende bedrag. 

[Zelfbetaler] Client verklaart zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het betalen van de nota en 
regelt zelf een eventuele declaratie bij een ziektekostenverzekeraar of ziekenfonds.  

[Buiten verzekerde zorg] Empower en Client hebben afwijkende afspraken gemaakt, de 
werkzaamheden vallen buiten de verzekerde zorg. Client verklaart zelf verantwoordelijkheid te 
dragen voor het betalen van de nota. Artikel 1.2 en 4.2 vervallen. 

Aldus overeengekomen, en digitaal ondertekend op [Datum] 

Client         Empower 

         Johannes Vinke 
         algemeen directeur 

[Digitale handtekening]      [Digitale handtekening]
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