
INTAKE FORMULIER & BEHANDELINGSOVEREENKOMST 

Vul de intakevragen in, bekijk de voorwaarden van de behandelovereenkomst en 
onderteken en dateer op de laatste pagina. 

Voornaam: Achternaam: 

Geboortedatum: Email: 

Verzekering: Polisnummer: 

Tel: Straat: 
Huisnummer: 

Plaats: Post Code: 

Contactpersoon: Relatie: 

Tel: 

Wat brengt u hier vandaag? 

Wanneer merkte u voor het eerst symptomen op? 

Heeft u andere vormen van behandeling voor deze aandoening gezocht of 
ontvangt u deze momenteel? 
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LEVENSSTIJL 

Volgt u een speciaal dieet (bijvoorbeeld: glutenvrij, vegetarisch etc.)? Verlangt u 
vaak naar bepaalde smaken (zoet, zout, zuur, enz.)? Heb je favoriete etenswaren 
of etenswaren waar je een hekel aan hebt? 

Welke vormen van lichaamsbeweging vind je leuk? Hoe vaak doe je het? 

Hoe vaak per week gebruikt u het volgende: 

Hoeveel water drink je per dag? 

Maak een lijst van alle medicijnen, kruiden en supplementen die u momenteel 
gebruikt: 

Nooit 1-3 3-5 (Bijna) Elke Dag

Alcohol

Cafeïne

Sigaretten

Recreatieve drugs
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MEDISCHE GESCHIEDENIS 

Kruis aan waar u of een familielid last heeft gehad van de vermelde 
aandoeningen: 

Zelf Partner Ouder Broer of Zus Kind

Allergieën

Astma

Verslaving

Angst / 
geestelijke 
gezondheid

Kanker

Suikerziekte

Hartziekte

Hepatitis

Hoge 
bloeddruk

Nierproblemen

Spierbotziekte

Beroerte

Schildklier
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Huidige en Vroegere Omstandigheden 

Is er nog iets dat u graag wilt bespreken dat niet genoemd is? 

Huidig Vroeger

Slaapproblemen

Urinewegproblemen

Laag/hoog libido

Seksuele disfunctie

Onvruchtbaarheid

Menstruatieproblemen

Opvliegende karakter

Tandenknarsen

Neusbloedingen

Circulatieproblemen

Malaise/Ongeluk

Zwelling/oedeem

Chronische pijn

migraine

Spijsverteringsproblemen

Misselijkheid

Sinusitis

Astma/chronische bronchitis

Huidproblemen
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LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN: 

Toepasbaarheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ondergetekende patiënt en Free Spirit 
Acupunctuur & Wellness (ingeschreven bij de KVK onder nummer 78260566) en/of haar 
eigenaresse Annette Tapia-Cornet. Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn alleen 
geldig na uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.


Definities 

In deze Overeenkomst zijn de volgende definities van toepassing:


a. Zorgverlener: Rechtspersoon Free Spirit Acupuncture & Wellness en/of natuurlijk 
persoon Annette Tapia-Cornet, Acupuncturist en Natuurgeneeskundig Practitioner 
(geregistreerd bij CAT Vergoedbaar en NVTCG Zhong);


b. Overeenkomst: Ondertekende Behandelovereenkomst tussen Free Spirit en de 
patiënt;


c. Partijen: Zorgverlener en patiënt;

d. Wkkgz: Wet klachten en geschillen zorgkwaliteit.


Aanbod & Aanvaarding 

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepelijk. Eventuele 
wijzigingen zijn alleen geldig indien deze door de zorgaanbieder zijn aangebracht en 
schriftelijk zijn bevestigd.


Duur Overeenkomst & Ontbinding


Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de professionele werkrelatie 
tussen zorgaanbieder en cliënt. 
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Onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, is ieder der 
partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met 
onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:


- de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is in 
de nakoming van zijn verplichtingen met een bij aangetekend schrijven gestelde termijn 
voor nakoming, tenzij de tekortkoming(en) van zodanige aard of ondergeschikte 
betekenis zijn dat deze redelijkerwijs niet gerechtvaardigd zijn beëindiging;


- indien aan de andere partij faillissement of surseance van betaling wordt verleend, of 
maatregelen worden genomen die wijzen op beëindiging of staking van de 
onderneming.


Ieder recht van de patiënt om vorderingen op de zorgaanbieder te verrekenen met 
vorderingen van de patiënt op de zorgaanbieder wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De 
zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid vorderingen die hij heeft 
op de patiënt te verrekenen met vorderingen die de patiënt heeft op de zorgaanbieder.


Afspraak annuleren 

Over het algemeen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


- Bij annulering meer dan 48 uur voor de geplande afspraak: patiënt is geen kosten 
verschuldigd;


- Annulering 24-48 uur voor de geplande afspraak: patiënt wordt € 25,- 
annuleringskosten in rekening gebracht.


- Annulering minder dan 24 uur voor de geplande afspraak of no-show: de patiënt is 
100% van het honorarium verschuldigd.


De zorgaanbieder heeft het recht om redelijke wijzigingen aan te brengen in een 
geplande afspraak.


Eventuele wijzigingen in dit beleid (bijvoorbeeld als gevolg van een Corona-infectie) 
zullen op de website worden vermeld.
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Geheimhouding, Dossierbeheer en Inzagerecht 

De zorgaanbieder behandelt alle informatie over de patiënt die zij bij de uitvoering van 
haar dienstverlening verkrijgt vertrouwelijk en stelt deze niet aan derden ter 
beschikking, behalve voor zover de zorgaanbieder hiertoe verplicht is of de 
zorgaanbieder toestemming heeft verkregen .


De zorgaanbieder zal deze geheimhoudingsplicht opleggen aan eventuele derden die 
bij de uitvoering van de dienstverlening zijn ingeschakeld.


De zorgaanbieder verstrekt op verzoek van de patiënt rapportages over 
behandeling(en), met inachtneming van de GDPR.


Overmacht 

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk kan nakomen als gevolg van een oorzaak die niet is toe te rekenen aan (maar 
niet beperkt tot): ziekte, problemen met de bedrijfsorganisatie etc. ., worden de 
verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort totdat zij in staat is aan die 
verplichtingen te voldoen.


Facturering & betaling 

Alle prijzen zijn in Euro's (€). Alle prijzen zijn inclusief btw/omzetbelasting, tenzij 
uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit niet is inbegrepen.


De factuur wordt opgesteld op basis van de door partijen overeengekomen tarieven en 
vermeldt eventuele onbetaalde afspraken bij aanvang van de dienstverlening.


De factuur wordt binnen 24 uur na de afspraak aan de patiënt bezorgd. Tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen, dient de patiënt de zorgaanbieder binnen 14 
dagen na factuurdatum te betalen. 

Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is de patiënt in verzuim 
(geen ingebrekestelling vereist). De zorgaanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot 
dienstverlening op te schorten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is 
verstreken. De zorgverlener informeert de patiënt tijdig wijze van schorsing van haar 
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diensten. Over het openstaande bedrag is de patiënt met ingang van voornoemde 
datum de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de patiënt aansprakelijk voor alle 
kosten in verband met incasso, inclusief (maar niet beperkt tot): juridische kosten en 
incassobureaus. Deze kosten worden bepaald volgens de geldende of gebruikelijke 
tarieven.


Partijen kunnen schriftelijk gestructureerde betalingen overeenkomen.


De zorgaanbieder heeft het recht om de tarieven jaarlijks te verhogen.


Betrouwbaarheid 

De zorgaanbieder is verplicht zich naar beste kunnen in te spannen om de 
dienstverlening aan de patiënt uit te voeren.


De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze medische garantie en is op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties die ontstaan tijdens of na de 
dienstverlening aan de patiënt en die niet direct te wijten zijn aan een ernstige 
tekortkoming van haar.


De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.


De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade ontstaat doordat de patiënte 
haar mondelinge of schriftelijke adviezen goed heeft opgevolgd.


De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en 
samenstelling van de door haar aanbevolen accessoires, supplementen etc.


De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor eventuele schade als gevolg van 
geleverde diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandelafspraak.


In alle gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het 
bedrag dat aan de patiënt in rekening is gebracht, althans tot maximaal het bedrag dat 
onder de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering valt.
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Toepasselijk Recht en Geschillen 

Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.


Bij geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de dienstverlening van de 
zorgaanbieder is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.


Vrijwaring van Websites 

De informatie op de huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de 
bezoeker. Aan de getoonde inhoud kunnen geen rechten worden ontleend, noch is de 
eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door 
de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is toegesneden op uw 
eigen situatie advies aan uw huisarts of direct aan de zorgaanbieder. De behandelingen 
die op de huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer “alternatieve 
en/of complementaire zorg”. Dit is niet bedoeld ter vervanging van de diagnoses, zorg 
en behandelingen die worden aangeboden door de allopathische/westerse 
geneeskunde. De teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen 
niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd.


Patient naam:


Datum:


Plaats:
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