ALGEMENE VOORWAARDEN
van Evelien Jansen, Osteo-Paard, aangesloten bij het Collectief Alternatieve
Therapeuten (CAT)
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diertherapeut Evelien Jansen: therapeut, lid van het Collectief Alternatieve Therapeuten
(CAT) handelende als zelfstandig gevestigd diertherapeut;
Diercliënt: dier dat voor advies of behandeling door de cliënt aan de diertherapeut wordt
aangeboden;
Cliënt: eigenaar of bezitter/aanbieder van een dier aan wie door de diertherapeut advies
verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Behandeling: het doen van onderzoeken en verrichten van benodigde manipulaites en het
verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten
behoeve van een cliënt dan wel de diercliënt in een consult;
Overeenkomst tot behandeling
1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de
aanbieding van de diercliënt voor behandeling aan de diertherapeut door de cliënt
wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de diertherapeut. De
aanbieding van de diercliënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.
2. Van acceptatie is sprake zodra de diertherapeut een aanvang neemt met het
adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het
adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft
gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te
komen tijdstip te zullen uitvoeren.
3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de
cliënt verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een
adviesgesprek of behandeling en de diertherapeut heeft toegezegd aan dit verzoek
van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4. Indien de aanbieder van een diercliënt niet beschikt over een schriftelijke volmacht
van de cliënt, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen
ingeval de cliënt de volmacht betwist.
5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de diertherapeut en
de schriftelijk door hem aangewezen personen.
6. De diertherapeut heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst
ten aanzien van een aangeboden diercliënt en/of de levering van bepaalde zaken
en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen
indien de diertherapeut van mening is dat behandeling van de diercliënt geen,
althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de diertherapeut van
mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de diercliënt is.
7. In bijzondere gevallen kan de diertherapeut de acceptatie afhankelijk stellen van de
voldoening van een door hem bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van
een aanbetaling van een deel van de door de diertherapeut te maken kosten voor de
behandeling dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
8. De diertherapeut kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door
de cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten
behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De diertherapeut is te
allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig
identiteitsbewijs te vragen.

9. De behandelingsovereenkomst verplicht de diertherapeut uitsluitend tot het leveren
van een adviesgesprek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken
belangen. De diertherapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling
noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
10. Er wordt rekening gehouden met wensen van de cliënt tenzij dat naar oordeel van
de diertherapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens
leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd
is met wettelijke voorschriften.
11. Indien de diercliënt tijdens de behandeling overlijdt zal, tenzij anders
overeengekomen, de cliënt zelf zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot
en de kosten voor zijn/haar rekening nemen. De cliënt zal worden gewezen op de
mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk
maken. De kosten van de crematie/begrafenis evenals eventuele vervoer - en
bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
12. De diertherapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst
annuleren indien:
a.
het vertrouwen tussen de diertherapeut en de cliënt op zo ernstige wijze is
verstoord de dat de diertherapeut geen werkbare situatie meer aanwezig
acht;
b.
de diertherapeut van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling
van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke
kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
c.
de cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de
hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte
behandelingskosten te voldoen.
13. De diertherapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst
gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan de cliënt hoeft te worden
verteld.
Verhindering
1. Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het
praktijkadres aanwezig te zijn (of de diertherapeut niet kan ontvangen) dient hij de
diertherapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
2. Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook, behoeft
schriftelijke instemming van betreffende diertherapeut.
3. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van
verhindering aan de diertherapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de
diertherapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de
cliënt in rekening te brengen.
4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende
feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te
gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone
maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

- De cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door
deze therapeut gevraagde tarieven
- De cliënt op de hoogte is van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op
de hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende
met het feit dat een behandelplan een schatting is)
- De CAT-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut
of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte,
overlijden of een aandoening
- Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
- Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt
de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
- Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van
de CAT-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te
tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut
beëindigt
- De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs
niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
- De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot
de door de CAT-therapeut gevoerde geschilleninstantie
- Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; contant, per pin
per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de CAT-therapeut zodra deze
bevestiging heeft dat de betaling is voltooid
- De cliënt op de hoogte is van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt
- De CAT-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse
privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur
- De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is

