Treatment agreement Alexaa.nl

Good feeling!
You choose Alexaa and OfficialHypnosis for Business™. Thanks for that!
1000’s just like you, chose to work with us to get less pain and problems, more
freedom and fulfilment. In short, solving their problem quickly. 95% were
already successful in 1-3 sessions.
So you too made a good choice!
Because time is all you have. There is no time to waste!
Would you like to read this treatment agreement carefully and complete it?
This makes the mutual expectations clear.
The more carefully you fill in, the sooner your treatment will be successful.
You, too, will notice, it's going better soon!
Your life will never be the same again. Your life will Change!

Name
Address
Postal code
City
Date of birth
Phone
Email
Date
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How bad is your
problem?

On a scale of 0-10
(0 = not very 10 = very serious, treat immediately)
Why is that?
1.
2.
3.

What is your
core problem?

Who did the
diagnosis
What is your
goal?

1.
2.
3.

When do you consider your treatment successful?
1.
2.
3.

What can you
do yourself to
reach your
goal?
And when is
your problem
bothering you
the most?

When and
where is your
problem not
bothering at all
Physical and/or mental conditions and medication use:
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Are you being treated by a doctor or specialist? If so, which one.

Are you being hypnotised before
If yes, what was ok and what can be improved

What benefits do you expect from your treatment?
What impact do you expect it to have on your life?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Explanation of the necessity of your treatment Explanation of the
necessity of your treatment
Can you indicate the TOP 3 reasons why you feel it is absolutely necessary to be
treated?
1.
2.
3.
On a scale of 0-10 (0 = no need 10 = immediate treatment)
Would you like to explain your score?
1.
2.
3.
If I am not treated, this is the impact on my life;
1.
2.
3
If I do get treated, this is the impact on my life;
1.
2.
3.
Additional comments (which may have a positive influence on your outcome).
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The undersigned declare that they are aware of the agreements and practical
information mentioned above and in this treatment agreement and that they
have read our privacy statement (see page 3).
Signature cliënt

Handtekening Hypnotist

Date

Date

City

City
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Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze en behandeling
met de directe hypnose vorm, Hypnosisfor Business™.
●

●

●

●

●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

Aan elke behandeling gaat een intakegesprek vooraf. Cliënt is aan de hand
van het intakegesprek voorgelicht over de te verwachten effecten tijdens
en na de behandelperiode.
De behandelaar verplicht zich om informatie te verstrekken aan de cliënt
betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve
wijze beïnvloed.
De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de
behandelaar. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het
achterhouden van informatie al dan niet aanwezig in het dossier van
artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de
cliënt.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling, zoals duidelijk aangegeven op
de website van [bedrijfsnaam], voor een behandeling bestaande uit het
intakegesprek aansluitend met de behandeling. Het bedrag zal voordat de
behandeling plaatsvindt ter plekke door middel van PIN of contant voldaan
worden [aanpassen aan eigen betalingsvoorwaarden].
Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te
voren zijn afgezegd, worden conform de algemene leveringsvoorwaarden
in rekening gebracht.
De behandelaar verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens
zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
De behandelaar mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling
verrichten. Met het invullen en ondertekenen van deze
behandelingsovereenkomst stemt cliënt ermee in dat een behandeling met
Hypnosisfor Business™ kan plaatsvinden.
Wanneer de cliënt nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan een
behandeling alleen plaatsvinden na invulling en ondertekening van deze
behandelingsovereenkomst door beide ouders of wettelijke
vertegenwoordigers.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds
goedvinden geschieden.
Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op
prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het
behandeltraject eenzijdig beëindigen.
Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de resultaten die voortvloeien uit de
behandeling en is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van
de behandelvorm directe hypnose. Behandelaar kan nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe
ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze
werkwijze.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot
de behandelaar. Indien partijen niet tot een passende oplossing komen,
kan cliënt zijn of haar klacht uiten bij het Klachtenportaal Zorg of instantie
waarbij de behandelaar in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg is aangesloten.
Directe hypnose in de vorm van FASTERH
 ypnosisfor Business™.
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●

●

●

●
●

is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen.
Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te
functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld
als de huisarts en/of medisch specialist op de hoogte is van de klachten en
het voornemen om directe hypnose complementair toe te passen.
Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van directe hypnose in de vorm
van Hypnosisfor Business™niet worden weggenomen. De behandelingen
kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de
gezondheid en het welbevinden van de cliënt.
Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts
en/of medisch specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden.
Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met
een huisarts en/of medisch specialist.
De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar
gezondheid.
Op alle diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Alexaa van
toepassing, deze zijn als download beschikbaar via de website Alexaa.nl
.
Bij het invullen van de benodigde gegevens in deze
behandelingsovereenkomst is onze privacyverklaring van toepassing. Voor
onze volledige- en actuele privacyverklaring verwijzen wij u graag naar
onze website Alexaa.nl.
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