
CONTRACT  2018   
INDIVIDUELE THERAPIE 

                      

Roepnaam: …………………………………………..  BSNnummer: ………………………... 

Voorle3ers, Achternaam en evt. Meisjesnaam: ………………………………………………………………   

Adres: ……………………………………………………………………………………………….................. 

Postcode: ………………  Woonplaats:  ………………………………………………. 

Tel thuis:  …………………….  Werk:  ……………… 06 - ………………………... 

Geboortedatum: ………………  Geboorteplaats:  ……………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………  Burg staat: ……………………… M/V 

Naam evt. partner ………………………………………………………………………………………...   

CONTRACT Individuele Therapie  
• Doelen van het werk worden in de intake vastgesteld  
• We werken eerst 5 sessies, in de regelmaat van + 2 weken. (dit is Qjdens de intake nader in te 

vullen) Aan het eind van dit aantal sessies evalueren we welke doelen er gehaald zijn en aan 
welke doelen we eventueel verder willen werken. Ook de manier waarop en onder welke 
voorwaarden kan in de evaluaQesessie afgesproken worden.  

• NB In bepaalde gevallen is het ook  mogelijk om losse sessie af te spreken. (bv als je 
deelneemt aan een van de groepen of als je bekend bent met de therapie van Spectrum)  

• Een sessie bestaat gewoonlijk uit 1 contact uur. Elk nieuw kwarQer wordt extra in rekening 
gebracht. 

• Aan het einde van elke sessie houden we een korte evaluaQe. 
• De ziYngen worden gehouden aan het adres van Spectrum. 
• De gesprekken en het ingebrachte materiaal dragen een vertrouwelijk karakter. 
• 'Ik, bovengenoemde, geef de medewerker van Spectrum toestemming om in het kader van 

lichaamsgerichte methoden me niet-seksueel gericht aan te raken.' 
• T.a.v. voorbereiding van de sessie hebben we afgesproken: 

- Thuiswerk aan de hand van opdrachten en gegeven literatuur. Effecten daarvan 
kunnen eventueel in de sessies besproken worden. 

• Kosten:  Contact uur € 90,-  incl BTW  (Jaarlijks worden de prijzen aangepast) 
Wanneer een sessie binnen twee werkdagen voorafgaande wordt geannuleerd, wordt een volledige 
sessie in rekening gebracht.   Gewoonlijk wordt per maand gedeclareerd.  
Voor eventueel gemaakte reizen wordt € 0,46 per gereden kilometer in rekening gebracht. 
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CONTRACT  2018   
INDIVIDUELE THERAPIE 

                      

Voor akkoord   Namens Spectrum     Boven genoemde:                                
     Dick Mostert / Philip Troost 

Datum:    ……………………………….   …………………………… 

Handtekening:  .........................................   ......................................... 

Wilt u bij correspondenQe uw klantnummer vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

      Met vriendelijke groeten  

           Dick Mostert  
Philip Troost 
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