Algemene voorwaarden
Herstel en Leef is aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW
(beroepsvereniging van professionals in social werk). De BPSW is de
beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en
gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun
belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse
werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk,
jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg en sociaal
psychiatrische ondersteuning. Er wordt gewerkt volgens het
beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging.
Klachtrecht
Naast registratie biedt de BPSW onafhankelijk klachtrecht. Wanneer je
een klacht hebt over de behandeling meld je dit bij voorkeur bij de
therapeut zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als
dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kan je een klacht indienen
bij de BPSW. Zij toetsten het gedrag/ beroepsmatig handelen van de
psychosociaal therapeut aan de regels van de beroepscode.
Wkkgz
Herstel en Leef, aangesloten bij de BPSW, is gehouden aan de Wkkgz.
Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een
klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een
door de overheid erkende geschillencommissie.
WGBO
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet
versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici
en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:
 recht op informatie;
 toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 geheimhouding van cliëntgegevens.
Algemene betalingsvoorwaarden
Artikel 1:
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
Artikel 2:
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak
geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de
hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en
billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel3:
De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de
behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de
factuur te zijn betaald.
Artikel4:
Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener
de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14
dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener
gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te
laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering
komen voor rekening van de cliënt.
Artikel 5:
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en
voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt
geheel bij de cliënt zelf.

