
Laurette Vossepoel 
Levenstherapeut 

 
Middenhoek 1 

3632 TA Loenen aan de Vecht 
T. 06 24 35 92 33 

info@laurettevossepoel.nl 
www.laurettevossepoel.nl 

Behandelovereenkomst 

 

Als geaccrediteerd Levenstherapeut val ik onder de psychosociale therapie en de 
CAM-Therapeuten. Dit is de sector van de Complementaire en Aanvullende zorg.  
Als CAM-therapeut stel ik mij als doel om ondersteuning te bieden 
 

1. Bij Geboorteprocessen 

In dit geboorteproces richt ik mij specifiek op aanstaande ouders met een 

kinderwens en zwangere vrouwen. De bevalling vraagt een andere 

deskundigheid. 
   

2. Als Levenstherapeut  

Thuis komen in je eigen lichaam. Via jouw lichaamsbewustzijn nodig ik je uit. 

Zo kan je IK kracht en jouw essentie elkaar ontmoeten. Een uitnodiging om 

van hieruit Vol in het leven te staan. 
    

3. Bij Stervenprocessen 

Hierbij bied ik liefdevolle begeleiding in de laatste fase van het leven. Om zo in 

rust en verstilling over te kunnen gaan. In dit proces heb ik ook aandacht voor 

de naasten. Voor hun verdriet en vragen. Ook sta ik stil bij hoe een moeilijk 

afscheid ook een dierbare herinnering kan worden.  

 

 
Geboorte – Leven – Sterven  
In alles is de bron aanwezig 
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Op basis hiervan gaan we met elkaar een tijdelijke relatie aan waarbinnen we een 

aantal afspraken maken.  

Voor mij Cam-therapeut is onderstaande van toepassing: 

 Ik ben als aspirant-lid aangesloten bij de FAGT en heb mij daarmee 

gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).  

Op 13 november 2018 volgt de gesprek met de toelatingscommissie voor het 

omzetten van mijn aspirant lidmaatschap naar een volwaardig lidmaatschap bij 

de FAGT.  

 Als Levenstherapeut heb ik een verplichting tot geheimhouding ten aanzien van 

cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens. Zie ook mijn 

privacyverklaring.  Aan u uitgereikt en te vinden op de website 

www.laurettevossepoel.nl 

 Ik hanteer voor de hier boven genoemde 1e twee begeleiding doelen een tarief 

van 90 euro per sessie inclusief BTW. Met een gemiddelde duur van 1 – 1,5 uur. 

Dit tarief wordt op de bovengenoemde website aangegeven.   

Bij een inkomensniveau op bijstandsniveau reken ik 50 euro per sessie.  

 

Tarief afspraken voor de begeleiding bij een stervensproces.  

Voor de begeleiding bij het sterfte wordt voor dit proces in goede afstemming 

een bedrag afgesproken. Ik begeleid hierbij desgewenst het gehele proces.  

Gemaakte afspraken tussen de cliënt en de Levenstherapeut: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kostenafspraak : €……………………..  

 

 

 Als CAM-Therapeut dien ik de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of 

collega-therapeut, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

 Als CAM-Therapeut ben ik verplicht om informatie betreffende de behandeling 

aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling. 

 Als CAM-Therapeut kan ik de overeenkomst alleen eenzijdig beëindigen, indien 

redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst 

voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.  

 U ontvangt de factuur van mij direct of via mail in dezelfde week als de 

behandeling plaats vond.   

http://www.fagt.org/


 

Voor u als cliënt geldt het volgende:  

 

 U bezoekt mij als CAM-therapeut vrijwillig en ondergaat de voorgestelde therapie 

vrijwillig. 

 U verstrekt, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante 

informatie aan mij 

 U heeft als cliënt het recht tot inzage in uw eigen dossier. 

 Bij verhindering zegt u de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af, anders 

zal ik u de kosten van de gereserveerde tijd in rekening brengen. 

 Bij een klacht over de behandeling gaat u in eerste instantie met mij als CAM-

Therapeut in gesprek. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door 

omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de 

onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de 

wkkgz. 

 Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden te allen tijde. 

 U kunt als cliënt deze behandelovereenkomst beëindigen door dit aan te geven 

aan uw CAM-Therapeut. 

 Betaling van de behandelingen wordt direct contant of via overmaking per bank 

gedaan binnen 14 dagen na ontvangen behandeling en factuur.  

 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  
 
Datum 
 
Plaats 
 
 
 
Handtekening Levenstherapeut  Handtekening cliënt 

 

L.M. Vossepoel    Naam: 

 

 

FAGT –registratienummer: 17702 
KvK-nummer: 70681244 
AGB code: is aangevraagd 
 

 

 

http://www.quasir.nl/


Toestemming behandeling van minderjarige kinderen  

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of 
verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders 
toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 
jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft. 
Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het 
moment dat de behandeling wordt beëindigd. 
 
Naam kind:            
 
Geboortedatum kind:  ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ondergetekenden geven toestemming voor behandeling: 
 
Naam moeder / verzorger / voogd: ---------------------------------------------------------------------- 
 
Datum:     ----------------------------------------------------------------------- 
 
Plaats:      ----------------------------------------------------------------------- 
 

Handtekening:           
 
 
Naam vader / verzorger / voogd:  --------------------------------------------------------------------- 
 
Datum:     ---------------------------------------------------------------------- 
 
Plaats:      ---------------------------------------------------------------------- 
 
Handtekening:    --------------------------------------------------------------------- 
   
 
Jongere (12 jaar en ouder) geeft zelf toestemming: 
 
Datum:            
 
Plaats:             
 
Handtekening:           
 
 
 
Datum:      Handtekening Levenstherapeut 
Plaats:    

                                                                                   
                                                                                 L.M. Vossepoel 


