
Akkoordverklaring NW-Psychologie 
versie 03-01-2020 

Hierbij verklaar ik ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
(naam en voorletters)  

   wel   niet 

toestemming te geven voor informatie-uitwisseling met, de huisarts en zijn of haar POH-GGZ / de verwijzer. 
Dit betreft:  

• een bericht aan mijn huisarts over mijn aanmelding met de eerste indruk, diagnose en behandeladvies
• een bericht aan mijn huisarts/ verwijzer bij het beëindigen van de van de behandeling met daarin, de

diagnose, een kort verslag van de behandeling, het resultaat en eventuele aanbevelingen bij
terugkerende klachten.

• telefonisch dan wel mondeling overleg met mijn huisarts en/of mijn POH-GGZ op indicatie.

CONTACTPERSONEN 
NW-Psychologie mag met de volgende contactpersoon contact hebben indien daarvoor noodzaak is: 

1 …………………………………………..……………………………..……. tel: ………………………………………………………. 

************************************************************************************************ 
ALGEMEEN 

Ik heb de praktijkinformatie ontvangen en doorgenomen. 
Ik verklaar bekend en akkoord te zijn met de praktijkinformatie en algemene voorwaarden van NW-Psychologie 
(www.nw-psychologie.nl) 
Ik ben op de hoogte van de no-show regeling 

PRIVACY 
Ik ben geïnformeerd over het privacy beleid van NW-Psychologie (te vinden op www.nw-psychologie.nl) 
Ik geef wel toestemming voor het beveiligd opslaan van mijn privacy gevoelige gegevens bij NW- Psychologie 
Ik geef geen toestemming voor het beschikbaar stellen van mijn anonieme ROM gegevens (vragenlijstscores) 
t.b.v. DIS.

ZORGVERZEKERING 
Ik verklaar dat ik zelf bij mijn zorgverzekeraar ben nagegaan welk deel zij van de zorg bij NW-Psychologie 
vergoeden en wat zij eventueel nodig hebben / aan eisen stellen willen zij deze zorg (gedeeltelijk) vergoeden. 

BETALING 
Ik verklaar akkoord te zijn met e-facturering  
Ik verklaar akkoord te zijn te voldoen aan de betalingsvoorwaarden die NW-Psychologie hanteert 
Ik betaal per gevolgde sessie het voorschottarief van € 90,-  (of anders bedrag:…………………….) 
(dit kan per pinbetaling per sessie in de praktijk, of per factuur per maand) 
Ik verklaar op de hoogte te zijn dat ik eerst zelf de kosten voor de behandeling bij NW-Psychologie betaal aan 
NW-Psychologie (en daarna zelf verantwoordelijkheid draag de gemaakte kosten te declareren bij mijn 
zorgverzekering).  

Ik voldoe zelf de eindfactuur aan het einde van mijn behandeltraject aan NW-Psychologie en declareer 
zelf de gemaakte kosten bij mijn verzekering. 

Handtekening cliënt Handtekening zorgaanbieder 

……………………………………………… 

N. Woldringh NW-Psychologie

NW-Psychologie

Printen en middels handtekening ondertekenen, dan inscannen en 
retourneren via www.praktijkportal.nl 
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