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Algemeen 
Kinderpraktijk De Bij is opgericht door Debby Vink – van Kuijk in Oosterhout en 
ingeschreven onder KvK nummer 68539959. 

Contactgegevens 
Jan Steenlaan 4 
4907 RJ Oosterhout 
0628 151 895 
info@kinderpraktijkdebij.nl 
www.kinderpraktijkdebij.nl 

Verhindering 
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de voor u 
gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak 
is natuurlijk mogelijk. 

Regels rond een afspraak 
De ouder/verzorger dient tijdens een sessie met kind(eren) telefonisch bereikbaar te 
zijn. Na een sessie is er gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. 

Tarieven 
De tarieven kunt u vinden op de website van Kinderpraktijk De Bij. De tarieven zijn 
incl. 21% BTW, voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen. 

Betalingsvoorwaarden 
Via e-mail ontvangt u uw factuur. Het bedrag schrijft u zelf bij op rekening 
NL68RABO0317940872 t.a.v. Kinderpraktijk De Bij. Bij betalingsachterstand is 
Kinderpraktijk De Bij gerechtigd de behandeling op te schorten tot aan de 
betalingsverplichtingen is voldaan.  

Aansprakelijkheid 
Kinderpraktijk De Bij werkt samen met het kind en de ouders op een resultaatgerichte 
manier, zonder resultaat te garanderen. Kinderpraktijk De Bij sluit elke 
aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband 
met de geboden diensten door Kinderpraktijk De Bij. 
 
Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar 
Kinderpraktijk De Bij is gebonden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 
16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord 
moeten gaan met de begeleiding. 
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Vertrouwelijkheid 
De sessies zijn vertrouwelijk van aard en blijven dit zolang er geen wettelijk meldrecht 
is. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming 
gevraagd. 
 
Wkkgz 
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft zij wettelijk vastgelegd 
wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht 
hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz). Kinderpraktijk De Bij voldoet aan deze wet via inschrijving bij 
Klachtenportaal Zorg.  

 
Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Kinderpraktijk De Bij. 
Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst. 
 


