Complementaire Kwaliteitstherapeuten behandelovereenkomst

Grijze velden invullen en bestand opslaan als PDF. Vervolgens tweevoudig uitprinten en
ondertekenen bij aanvang therapie, een versie voor beide partijen.
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Datum:
- De therapeut belooft het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren of in geval van een
Handtekening CAT-therapeut:
minderjarige cliënt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het
geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren.
- De cliënt is op de hoogte van de collega-therapeut waarmee de therapeut een waarneming en
overdracht overeenkomst heeft afgesloten. De collega-therapeut kan de praktijk waarnemen in
geval van afwezigheid van de therapeut of overnemen in geval van sluiten van de praktijk. De
Handtekening cliënt:
collega-therapeut is Erwin Mertens (www.beterinjelijf.nl)

