
 

Overeenkomst/Privacyverklaring 
 
 

Traject 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een traject bij Tribus pro. Een 
traject kan bestaan uit gesprekken, training, coaching, begeleiding, psychosociale hulp, 
ondersteuning en/of onderzoek. Het traject wordt altijd in samenspraak met u 
samengesteld. U mag te allen tijde afzien van het traject en de behandeling stop zetten. 
 
Afzeggen afspraken 
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. 
Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd 
in rekening te brengen.  
 
Privacy & vertrouwelijkheid 
De medewerkers van Tribus pro hebben beroepsgeheim. Tevens hechten wij veel waarde 
aan uw privacy. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: 
 

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 

• BSN 

• bankrekeningnummer (IBAN); 

• telefoonnummer; 

• geboortedatum; 

• geslacht; 

• e-mailadres; 

• huisarts; 

• verzekeringsgegevens; 

• zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit 
waarvoor u zich hebt aangemeld; 

• interactiegegevens  
 
Waarom zijn deze gegevens nodig?  

• Als er zorg aan u wordt verleend is het wettelijk verplicht om een dossier aan te 
leggen met uw persoonsgegevens.  

• Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren. 

• Voor de communicatie met uw zorgverzekeraar en/of de gemeente i.v.m. de 
vergoeding van de zorg. 

• Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het 
verzetten van een afspraak). 

• Om (alleen na uw uitdrukkelijke toestemming), indien dit nodig is, contact op te 
kunnen nemen met uw (huis)arts/ de school/ andere betrokkenen. 

 
Tribus pro gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en 
organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Tribus pro deelt 
persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring, het 



 

toestemmingsformulier en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig 
gebeurt. 
 
Kosten, vergoedingen en betalingen 
Tribus pro heeft een contract met de SO jeugd ZHZ voor de gemeenten in de Drechtsteden.  
De zorg voor jeugd wordt hieruit vergoed via Zorg in Natura (ZIN). Daarnaast kan voor jeugd 
de zorg vergoed worden vanuit een PGB. Hierbij geldt geen eigen bijdragen.  
Voor volwassenen kan onze zorg deels vergoed worden, afhankelijk van de aanvullende 
verzekering. Deze consulten vallen onder de alternatieve geneeswijze, psychosociale 
behandeling in uw aanvullende zorgverzekering. Wij kunnen u helpen uit te zoeken of u 
recht heeft op een vergoeding. Indien dit het geval is kunt u de factuur declareren bij uw 
zorgverzekering. In de aanvullende zorgverzekering is geen sprake van een eigen risico.   
Wanneer u niet voor een vergoeding in aanmerking komt zal er een factuur naar u worden 
verzonden.  
 
 
Hiermee verklaar ik akkoord te gaan met het voorgestelde traject van en de eventuele 
daaraan verbonden kosten te betalen.  
 
 
Datum 
 
…………… 
  
Naam 
 
…………… 
 
Handtekening 
 
…………… 

  



 

Toestemmingsformulier 
 

 

Naam cliënt:………………. 

 

Hierbij geven ondergetekende toestemming voor het delen van gegevens over de cliënt met de 

huisarts. 

0 Ja 

0 Nee 

 

Hierbij geven ondergetekende toestemming voor het delen van gegevens over de cliënt met de 

school. 

0 Ja 

0 Nee 

 

Hierbij geven ondergetekende toestemming voor het delen van gegevens over de cliënt met 

het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)/ het jeugdteam/ schoolmaatschappelijk werk en anderen 

namelijk: ………………………..  

0 Ja 

0 Nee 

 

Hierbij geven ondergetekende toestemming voor het delen van persoonsgegevens van de 

client met de Service organisatie jeugd ZHZ zodat de zorg vergoed kan worden.  

0 Ja 

0 Nee 

 

Wettelijk vertegenwoordiger / ouder 1:  

 

Wettelijk vertegenwoordiger / ouder 2:  

 

Client (indien ouder dan 12):  

 

 


