
CONTRACT  2018   
RELATIETHERAPIE 

  
Roepnaam: …………………………………………..  Klantnr:   ………… 

1. M/V Naam: …………………………………………..  Voorle5ers:   …………  

2. V/M Naam: …………………………………………..  Voorle5ers:   …………  

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

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

Tel thuis:  ……………… Partner 1: 06-……………… Partner 2: 06 - ……………… 

E-mail: Partner 1: …………………………@…………    Partner 2 : …………………………@………… 

M/V Geb.dat: ……………  Geb.pl: …………………………  BSN-nr: ……………….. 

V/M Geb.dat: ……………  Geb.pl: …………………………  BSN-nr: ……………….. 

Contract Rela,etherapie (apart als stel)  
let op, wanneer jullie je willen aanmelden voor rela,etherapie in de groep ga dan naar de site 

(prak,sch>contracten) en download het betreffende contract. 

Doel en werkwijze 

· Het algemene doel van relaNe therapie is om elkaar (weer) te leren begrijpen. Verder zijn de doelen 
nader te bepalen in de intake.  

· Bij de intake wordt afgesproken in welke seVng (in de groep of apart als stel) er gewerkt gaat 
worden. 

· De gesprekken en het ingebrachte materiaal dragen een vertrouwelijk karakter. 

Tijd en plaats 

· We werken in de regelmaat van + 2 weken. Tijdens het therapieproces zijn er regelmaNg 
evaluaNemomenten waarop bekeken wordt aan welke doelen is gewerkt en welke punten nog meer 
aandacht nodig hebben. 

· De sessies worden gehouden op het adres van Spectrum. 
· Een sessie met één stel duurt 1 uur.  
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Kosten  

RelaNetherapie apart als stel  
€ 90,-- per sessie van 1 uur incl. BTW.  

· Gewoonlijk wordt 1x per maand gedeclareerd 
· Gewoonlijk zal er elk jaar op 1 januari een prijsaanpassing plaatsvinden. 
· In geval van uitloop wordt er steeds een kwarNer extra in rekening wordt gebracht. 
· Bij annulering van een sessie binnen twee werkdagen voorafgaande aan de sessie wordt een 

volledige sessie in rekening gebracht. 

 Verklaring van beide partners 
· Ik ga niet bij mijn partner weg zolang de relaNetherapie duurt. 
· Ik wil contact met mijn partner maken en met mijn partner leven zodat contact mogelijk is. 
· Ik wil mijn partner leren begrijpen. 
· Ik wil met mijn partner leren communiceren. 
· Ik wacht niet af tot mijn partner iniNaNef neemt. Ik ben alNjd als eerste aan zet. 
· Ik wil verantwoording nemen voor mijn aandeel in de storingen in onze relaNe. 
· Ik wil mijn aandeel in die storingen ook samen met mijn partner onderzoeken. 
· Ik geef de therapeuten van Spectrum (en de deelnemers in de groep) toestemming om in het kader 

van lichaamsgerichte methoden mij niet-seksueel gericht aan te raken 

Voor akkoord: Namens Spectrum:   Boven genoemde partners: 
   Dick Mostert        
                         

Ha5em,  ....................    ......................  ...................... 

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

Met vriendelijke groeten                  
Dick Mostert
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