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1.Indien verhinderd, bij voorkeur afmelden via telefoon (bellen of sms). E-mail kan ook.

Voor 9.00 uur afmelden anders wordt de afspraak in rekening gebracht.
2. Te laat? Na 10 minuten wordt de cliënt, ouder of begeleider gebeld. Bij geen gehoor geldt
dit als een ‘no show” en wordt de afspraak in rekening gebracht.
3. Bij drie (aaneensluitende) afmeldingen of meer, wordt er een gesprek aangevraagd om na
te gaan of de afwezigheid de continuïteit van de behandeling belemmerd.
4. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan. Wanneer er sprake is van ernstig
grensoverschrijdend gedrag zal er melding worden gemaakt bij ouders, school of politie.
5. In groepsverband wordt de privacy van groepsgenoten gewaarborgd. Je mag aan derden
vertellen over jou beleving/ervaringen, maar ervaringen van groepsgenoten worden niet
met derde gedeeld.
6. Persoonlijke informatie met betrekking tot de inhoud van de therapie wordt niet met
derden gedeeld zonder toestemming van de cliënt. M.u.v. inhoud overeenkomstig met de
meldplicht, zoals beschreven in de Jeugdwet.
7. Er wordt zorgvuldig met omgegaan met persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de
AVG wet.
8. Bewegingszin houdt zich het recht voor cliënten te weigeren wanneer deze onder invloed
zijn van geestverruimende of verdovende middelen. De afspraak wordt wel in rekening
gebracht en er wordt contact opgenomen met ouder/verzorger.
9. Oudergesprekken zijn een essentieel onderdeel van de behandeling en worden in
rekening gebracht. Een “oudergesprek” betreft een aparte afspraak of gesprek langer dan 10
minuten met ouder/ verzorger om de voortgang te bespreken of advies te geven in de
ondersteuning van het kind en zijn ontwikkeling. Na een sessie een korte uitwisseling/
“napraten” wordt niet verstaan onder een oudergesprek en dus niet in rekening gebracht.
10. Voor het betreden van de gymzaal is het gewenst gymschoenen te dragen. Schoenen
met zwarte zolen brengen mogelijk schade aan de vloer. PMT op blote voeten is een optie.

PMT op sokken wordt sterk afgeraden, sokken kunnen glad zijn en vergroot het risico op
blessures. Het besluit dit risico te nemen is de verantwoordelijkheid van cliënt of ouder.
11. De regels die gelden binnen het gebouw worden nageleefd. Er wordt respectvol
omgegaan met het materiaal dat voor de PMT ter beschikking gesteld is in de gymzalen.
12. Werknemers van Bewegingszin zullen attenderen op het naleven van regels en
afspraken. Bij schade door het niet naleven van de regels kan Bewegingszin niet
aansprakelijk worden gesteld.

