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Behandelovereenkomst 
 
Cliënt/ouder  
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Is de cliënt nog geen 18 jaar is, dienen hierboven de gegevens van de ouders ook aangegeven te worden. 

 
Behandelaar 
Mevrouw N.G.M. van de Kleut h.o.d.n Navita 
 
Bovengenoemde cliënt/ouder geeft vrijwillig aan medisch advies/behandeling te willen ontvangen 
van Navita / mevrouw Van de Kleut voor de volgende klachten: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
De cliënt geeft Navita naar beste weten de inlichtingen en medewerking die Navita nodig heeft voor 
het uitvoeren van de behandeling. Bij de uitvoering laat Navita zich leiden door hetgeen de cliënt  
redelijkerwijs behoort of kan weten ten aanzien van zijn/haar klachten en de behandelwijze.  
 
Navita heeft de cliënt in het kader van de behandeling, op duidelijke wijze en desgevraagd 
schriftelijk, ingelicht over de voorgestelde behandeling en werkvormen, de tarieven en over de 
ontwikkelingen omtrent de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt.  
 
Navita houdt een cliëntdossier bij en handelt hierbij overeenkomstig met de AVG. De cliënt kan een 
kopie opvragen en kan ook vernietiging eisen waaraan Navita wettelijk verplicht is mee te werken, 
tenzij er sprake is van een wettelijke aanwijsbare reden of indien de persoonsgegevens essentieel 
zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere 
medisch aanwijsbare oorzaak. 
 
Navita moet bij haar werkzaamheden de zorg van een goed zorgverlener in acht te nemen en handelt 
daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de 
voor de zorgverlener geldende professionele standaard. Indien noodzakelijk verwijst Navita door 
naar een arts/specialist, ook als de behandeling door Navita niet meer kan plaatsvinden als gevolg 
van ziekte, een aandoening of overlijden. 
 
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. 
Eenzijdige beëindiging door de cliënt mag plaatsvinden indien de cliënt de behandeling niet langer op 
prijst stelt of nodig acht. Als dit gebeurt tegen het advies van Navita, is het risico voor de cliënt en is 
dan bereid een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van 
Navita beëindigt. De behandeling door Navita kan eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet 
van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet  
 
De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de 
geschilleninstantie.  
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Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en Navita; contant of per pin per consult. 
De cliënt ontvangt een declaratienota van Navita zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is 
voltooid  
 
De cliënt geeft door ondertekening van deze overeenkomst toestemming voor de behandeling en 
verklaart dat er adequate en relevante informatie gegeven is over de behandeling en de te 
verwachten gevolgen. 
 
Client verklaart ook kennis genomen van de algemene voorwaarden (integraal onderdeel van deze 

overeenkomst) en gaat door ondertekening van deze overeenkomst akkoord met de inhoud hiervan.  

 
 
Overeengekomen in Geleen op _______________________________ 

 
Namens de cliënt                   Namens Navita  
 
________________________________     N.G.M. van de Kleut - Palmen 
 
_________________________________                ________________________________ 
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Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst en informed consent  
1. De cliënt heeft, met inachtneming wat in de wet staat over de vrijheid van het kiezen van een arts, te kennen 
gegeven een medisch advies dan wel een medische behandeling te willen ontvangen en in dat kader een 
behandelingsovereenkomst te willen aangaan.  

2. Navita zal de behandelingsovereenkomst aangaan behoudens het geval dat dit in strijd is met de wet of de 
medische gewoonten, Navita niet bevoegd dan wel bekwaam is tot het verrichten van een bepaalde 
behandeling, Navita van mening is dat er geen vertrouwensrelatie (meer) aanwezig is dan wel dat er aanleiding 
is om te veronderstellen dat de gewenste dan wel noodzakelijke zorg niet verantwoord verleend kan worden. 
Navita kan, behoudens heel belangrijke redenen, de behandelingsovereenkomst niet opzeggen.  

3. De cliënt zal zich op verzoek van Navita identificeren met een wettelijk toegelaten identificatiebewijs. Het is 
Navita toegestaan een kopie te maken van het identificatiebewijs.  

4. De cliënt geeft toestemming voor de beschreven behandeling en verklaart dat er goede en voldoende 
informatie en bedenktijd is gegeven en ontvangen door de cliënt met betrekking tot de aard en het doel van de 
behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen, de te verwachten gevolgen, risico’s 
en mogelijke complicaties daarvan voor de gezondheid van de cliënt, andere methoden van onderzoek en 
behandeling die in aanmerking zouden kunnen komen, de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot 
diens gezondheid voor wat betreft het terrein van de behandeling en de bij de behandeling te volgen 
procedure. Bij de uitvoering laat Navita zich leiden door hetgeen de cliënt redelijkerwijs behoort of kan weten 
ten aanzien van hetgeen in dit lid is beschreven.  
5. Navita heeft de cliënt in het kader van de behandeling, op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk, 
ingelicht over de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling en de 
gezondheidstoestand van de cliënt.  
6. De cliënt geeft Navita naar beste weten de inlichtingen en medewerking die deze redelijkerwijs voor het 
uitvoeren van de behandeling behoeft.  
7. Navita moet bij haar werkzaamheden de zorg van een goed zorgverlener in acht te nemen en handelt daarbij 
in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de 
zorgverlener geldende professionele verplichtingen.  
 
Artikel 2. Dossier en documenten  
1. Navita richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt . In het dossier wordt 
aantekening gehouden van de gegevens omtrent de behandeling van de cliënt, een en ander voor zover nodig 
in het kader van de behandeling, die cliënt mag dit dossier zo nodig inzien. .  

 
Artikel 3. Facturen en betalingsvoorwaarden  
1. Navita is gerechtigd het volledige behandelingstarief te factureren  indien de cliënt zonder een goede reden 
heeft afgezien van de behandeling volgens afspraak.  

2. Indien Navita direct aan de klant factureert, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:  
I. de factuur dient binnen veertien dagen na de declaratie of notadatum te worden overgemaakt op rekening 
van Navita  

II. na de periode van veertien dagen zal een betalingsherinnering worden verstuurd als cliënt niet heeft 
betaald.  

 
Artikel 4. Klachtenprocedure  
1. Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling of bejegening geldt de klacht- en tuchtregeling van de 
MBOG, VNT en/of CAT. 
 
Artikel 5. Geschillen  
1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.  
2. Uitsluitend Nederlands recht is op het geschil van toepassing. 


