
 

 

Algemene voorwaarden: supervisie  en  leertherapie 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle supervisie- en leertherapie-overeenkomsten tussen de 
professional in opleiding (hierna te noemen: supervisant) en supervisor / leertherapeut werkzaam bij Achter de 
Muur Praktijk voor Psychotherapie.  
 

Aanmelding  

Aanmelden kan via het invullen van het aanmeldformulier op de website (www.cursusachterdemuur.nl) of via 

telefonisch contact op te nemen met mevr. N.H.P. Verwegen. Op volgorde van binnenkomst wordt de 

supervisant ingeschreven en worden afspraken gepland resp. wordt men desgewenst op de wachtlijst 

ingeschreven.  

 

Werkwijze  

Bij aanvang van het traject worden afspraken gemaakt over o.a. het aantal en duur van de sessies, leerdoelen 

en facturering. Deze afspraken worden vastgelegd in een supervisie / leertherapie-contract.  

 

Vertrouwelijkheid 

Op supervisie- en leertherapietrajecten is dezelfde privacy-wetgeving en vertrouwelijkheid van toepassing (o.a. 

AVG, WGBO, BIG, beroepscode voor psychotherapeuten) zoals weergegeven in het privacy beleid op de website 

Achter de Muur Praktijk voor Psychotherapie (www.praktijkachterdemuur.nl). 

 

Annulering / no show 

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de supervisie / leertherapie geannuleerd worden. Bij niet 
annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de supervisor / leertherapeut gerechtigd de 
gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de supervisant in rekening te brengen. Annuleren van de 
afspraken geschied bij voorkeur > 24 uur voorafgaand aan de afspraak via beveiligd portal of telefonisch.  
In geval van ziekte en overmacht door supervisor / leertherapeut wordt de sessie geannuleerd en in overleg een 

nieuwe datum gepland.   

 

Betaling  

De tarieven zijn op de website vermeld. Of op deze diensten BTW van toepassing is lopen de berichten vanuit 

beroepsverenigingen uiteen. Derhalve geldt vrijstelling van BTW vanwege inschrijving als docent bij CRKBO.  

 

De supervisant is verantwoordelijk voor tijdige betaling, ook indien bijv. de werkgever de kosten betaalt. De 

factuur wordt na de genoten supervisie resp. leertherapie 2-maandelijks gefactureerd, en dient uiterlijk 30 

dagen na factuurdatum voldaan te zijn.  
Indien de supervisant het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan 
krijgt deze een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen alsnog te 
betalen.  
 
Voldoet de supervisant binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 
verplichtingen, dan is de supervisor / leertherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 
 
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen 
komen ten laste van de supervisant. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% 
van de hoofdsom met een minimum van € 25. 
 
Bij betalingsachterstand is de supervisor / leertherapeut gerechtigd - tenzij het traject zich hiertegen verzet – 
verdere afspraken op te schorten totdat de supervisant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
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