
 

Toestemmingsformulier behandelovereenkomst 
 
Naam: 
 
Geboortedatum: 
 
Cliëntnummer: 
 
Via deze verklaring ga ik akkoord met onderstaande: 
 
 - Ik geef toestemming voor het registreren van mijn gegevens, dit houdt in:  

- De persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult.  
- De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale dieetbehandeling.  
- Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15  
   jaar bewaard worden.  
- Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming    
  (AVG).  
- Ik heb ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.  

 
- Ik geef toestemming voor overleg met derden (huisarts, verwijzer, coach, fysiotherapeut, psycholoog, trainingscentrum 
zoals RTC of Talent United e.d.), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.     
  
- Ik geef toestemming voor:  

• Het versturen van rapportages naar de verwijzer   0 Ja  0 Nee  

• Het versturen van rapportages naar de huisarts   0 Ja  0 Nee  
 
- Ik ontvang de volgende documenten graag per mail. Indien ik ‘Ja’ heb ingevuld realiseer ik mij dat ik zelf verantwoordelijk 
ben wanneer de mail door fraudeurs wordt onderschept en kan ik Maaike Enthoven sportdiëtist niet aansprakelijk stellen 
voor eventuele fouten in het mailadres:  

• Folders waarop eventueel naam wordt vermeld 
en andere informatieve documenten zoals gewicht   0 Ja  0 Nee 
en lichaamssamenstelling uitslagen.     

• Facturen. Deze bevatten persoonlijke gegevens en informatie  0 Ja  0 Nee 
over uw gezondheid.       

 
NB: U bent te allen tijden bevoegd tot het intrekken van de verleende bovenstaande toestemmingen.  
 
- Wanneer ik verhinderd ben, meld ik me tenminste 24 uur voor mijn afspraak telefonisch af (weekenden en feestdagen 
niet meegerekend). De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Bij vermindering op een dag volgend op een 
weekend of op een erkende feestdag(en) gaat de termijn van 24 uur in op de laatste dag voorafgaande de normale 
werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom voor 17:00 uur op de voorafgaande vrijdag telefonisch te worden 
afgezegd. Wanneer de verhindering of annulering later wordt doorgegeven zal het consult in rekening worden gebracht. De 
factuur van een gemiste afspraak ontvang je persoonlijk en deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de 
verzekeraar.  
Als service wordt van de afspraak een bevestigingsmail naar mij verzonden. In geval ik deze mail niet ontvang binnen 1 dag 
of ik zie een fout in deze mail staan, dan geef ik dit direct door. Het is mij duidelijk dat het niet ontvangen van de 
bevestigingsmail of mogelijke typefout(en) in de bevestigingsmail geen rede is om de gemaakte afspraak niet na te komen 
en dat de niet nagekomen afspraak ook in dat geval doorberekend zal worden aan mij.  
 
- Ik ontvang de factuur van de behandeling persoonlijk en betaal deze binnen 7 dagen rechtstreeks aan Maaike Enthoven 
sportdiëtist. Voor eventueel aanspraak maken op vergoedingen vanuit de zorgverzekering ben ik zelf verantwoordelijk.  
 
- Ik heb gekozen voor pakket: Goud / Zilver / Brons (omcirkel wat van toepassing is) en ben op de hoogte gebracht dat het 
pakket na het intake direct betaald moet worden, en uiterlijk vóór het 1e adviesgesprek op rekening van Maaike Enthoven 
sportdiëtist dient te staan.  
 
- Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden van Maaike Enthoven sportdiëtist.  
 
Datum:  
 
Handtekening (indien jonger dan 16 jaar, ondertekenen door ouder/voogd):  

 


