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Child Development, is een paramedische praktijk voor Ergotherapie, Orthopedagogiek en 
Psychologie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27349475 

 

Tijd en locatie van de therapiesessies/assessments 
De individuele behoeften van of u/en of uw kind bepalen het aantal sessies per week. Onderzoek, 
therapie en oudergesprek vindt meestal op school plaats, tenzij anders overeengekomen tussen u en 
de therapeut. Voor sessies buiten de school/praktijk worden extra kosten in rekening gebracht voor 
reiskosten en reistijd.  
 

Tarievenoverzicht 
Voor de geleverde services bent u ons een vergoeding verschuldigd. Wij informeren u over de 
tarievenstructuur die wij hanteren in de tarievenbrochure. Child Development kan de tarieven 
wijzigen. Indien wij de tarieven aanpassingen informeren wij u minimaal een maand van tevoren. 
 

Betalingen 
Child Development verstuurt de rekeningen, tenzij anders gecommuniceerd, naar de cliënt of 
ouders/verzorgers van de cliënt. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie bij uw 
zorgverzekering en/of gemeente. Wij adviseren u om navraag te doen of uw zorgverzekering of 
gemeente de services van Child Development vergoed. Wij zijn geregistreerd in Nederland bij de 
Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (EN), de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogiek 
(NVO), DAIHM, SKJ en het Kwaliteitsregister Paramedici. Houd er rekening mee dat de betaling 
binnen 14 dagen na verzenddatum factuur moet worden voldaan. Als de betaling niet binnen 30 
dagen is ontvangen, kunnen er extra administratieve kosten in rekening worden gebracht daarnaast 
kan de therapie van uw kind worden opgeschort. 
 

Annuleringen 
Indien u en/of uw kind niet in staat is om een therapiesessie/assessment bij te wonen, is het 
essentieel dat u 24 uur vóór de geplande sessie de therapeut informeert. In geval van ziekte moeten 
de sessies op dezelfde dag voor 8:00 uur worden geannuleerd middels een bericht naar de therapeut. 
Sessies die te laat worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht. In geval van 
annulering zal de therapeut proberen de gemiste sessies op een andere dag plaats te laten vinden 
(indien mogelijk). In geval van afwezigheid van de therapeut kan een andere Child Development 
therapeut de sessie overnemen.  
 

Vakantie 
Tijdens schoolvakanties en vakantieperioden vinden er in principe geen therapiesessies/onderzoeken 
plaats tenzij anders overeengekomen tussen u en de therapeut.  
 

Privacy 
Uw privacy is belangrijk voor Child Development, onze benadering van privacy komt tot uiting in de 
privacyverklaring die u kun vinden op onze website (www.childdeveloment.nl).  
 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 
Child Development behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. 
Wanneer wij veranderingen aanbrengen aan de algemene voorwaarden, dan zullen wij de ‘datum 
laatst gewijzigd’, bovenaan deze pagina, herzien. We raden u aan om regelmatig te controleren op 
updates op onze website. 
 

Toepasselijk recht 
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 


