CONTRACT 2020
Zorg voor de Zorg
Naam:

……………………..

Voorletters:

…………………….

Adres:

……………………..

Postcode:

……………………..

Woonplaats:

……………………

Tel Thuis:

……………………..

Mobiel nr:

……………………

Geb. Dat:

……………………..

Geb. Plaats:

……………………

Email:

……………………..

Burg. Staat

……………………

M/V:

……………………..

Evt partner:

……………………

Aanbod:
2 therapiesessies in het kader van ´Zorg voor de Zorg´.
Deze sessies worden je kosteloos aangeboden vanwege de coronacrisis.
Om je een mogelijkheid te geven de indrukken die je in deze intensieve periode op doet/ op hebt
gedaan ‘van je af te praten’.
Dit aanbod geldt voor artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel uit ziekenhuizen en
verpleeghuizen, die werken, of gewerkt hebben met corona patiënten.
Duur :

2 x 1 uur. De gesprekken vinden plaats op onze locatie in Hattem of in Amersfoort,
of indien gewenst via een beeldverbinding, bijv. Skype.

Betaling:

deze twee gesprekken zijn gratis, indien je een vervolg wilt geven aan de
gesprekken gelden daarvoor de tarieven zoals je die terugvindt op onze site.

Reserveren:

je kunt een plek voor deze gesprekken reserveren door dit contract ingevuld en
ondertekend op te sturen naar info@spectrum13.nl
Er wordt z.s.m. contact met jou opgenomen door één van onze therapeuten.
Plaatsing geschied op basis van volgorde.
Er is een maximaal aantal uren beschikbaar voor deze sessies, daarbij geld: vol=vol.
Zolang als dit contract zichtbaar is op onze site, onvoorziene omstandigheden daar
gelaten, kun je je aanmelden voor deze gesprekken.

Bereikbaarheid: Wij zijn op dit moment beperkter bereikbaar door de coronacrises. Via mail gaat
dit het gemakkelijkste, u kunt dan binnen 2 a 3 werkdagen een reactie verwachten.

.
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Ik blijf graag op de hoogte van het aanbod en de activiteiten binnen Spectrum.
Ik geef toestemming om:
Mij mailingen te sturen met actueel aanbod en/of nieuwe ontwikkelingen binnen Spectrum.
Mijn mailadres te gebruiken om mij ca 4 x per jaar de nieuwsbrief van Spectrum toe te
sturen.

Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de voorwaarden en
begripsbepalingen, zoals nader omschreven op dit formulier, die deel uitmaakt van de
overeenkomst en verlangt geen nadere omschrijving.

Voor akkoord

Namens Spectrum BV

Bovengenoemde

Datum

……………………………….

………………………..

Handtekening

……………………………….

………………………..
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