Algemene voorwaarden
CMFT-Probeersessies
Deze actie is bedoeld om de methodiek van CMFT bekend te maken bij cliënten die
worstelen met onverklaarbare lichamelijke klachten, psychosomatische klachten of met
klachten die ontstaan zijn door (langdurige) stress en/of trauma’s.
Inhoud van de actie:
• 2 gratis probeersessies met de methodiek van CMFT
• Duur per sessie 60 minuten
• Op locatie in Amersfoort of via een videocall*
Voorwaarden
• Straal en Schitter biedt gratis en vrijblijvend 2 probeersessies CMFT aan
• De probeersessies zijn enkel en alleen geldig i.c.m. een kennismakingsgesprek
• Straal en Schitter doet er alles aan om de cliënt naar eer en geweten te behandelen
• Straal en Schitter is gecertificeerd om CMFT te mogen geven
• Straal en Schitter neemt na aanschaf van de probeersessies contact op met cliënt en
maakt binnen korte (en redelijke) tijd een afspraak voor zowel het
kennismakingsgesprek als de afspraken voor de probeersessies
• Straal en Schitter biedt de sessies aan conform de methodiek CMFT
• Afspraken worden in overleg met de cliënt gemaakt
• De 2 sessies zijn kostenloos en geheel vrijblijvend.
• Cliënt vult aan het einde van iedere sessie een evaluatieformulier in en levert deze in
bij de hulpverlener. Zo wordt de voortgang bewaakt
• Cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de sessies en voor zijn/haar eigen
handelen voor, ten tijde en na de sessies
• Cliënt is in staat tijdig hulp in te schakelen als cliënt merkt dat er nawerkingen zijn of
merkt dat er emoties los komen die extra ondersteuning en/of begeleiding behoeven.
• Straal en Schitter biedt nazorg aan in de vorm van telefonisch contact of contact via
een videocall. In extreme gevallen kan een afspraak worden gemaakt.
Nazorggesprek duurt maximaal 30 minuten per sessie. Als er meer nazorg of gesprek
nodig is of cliënt wil gebruik maken van een volledig coach-traject, dan kan cliënt
gebruik maken van de andere diensten die Straal en Schitter aanbiedt, te weten los
gesprek, 5- rittenkaart en/of 10-rittenkaart. Zie hiervoor de website
www.straalenschitter/tarieven
• Cliënt is zelf verantwoordelijk om van de nazorg wel/niet gebruik te maken.
• Cliënten die bekend zijn met suïcide/suïcidegedachten en of pogingen en die gebruik
willen maken van deze sessies moeten ook in behandeling zijn bij een professionele
hulpverlener, hetzij psychiater, psycholoog en/of (psycho) therapeut of een andere
behandelend arts.
• Cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (borderline, bipolaire stoornis,
ernstig suïcidaal en/of andere ernstige psychiatrische aandoeningen) zijn uitgesloten
van deelname en dienen zich te wenden tot een professional, hetzij psychiater,
psycholoog en/of (psycho) therapeut of een andere behandelend arts.
• Cliënt is verplicht alle benodigde informatie te geven alvorens te beginnen aan de
sessies.
• Cliënt is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Straal en Schitter
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/ diefstal van eigendommen voor,
ten tijde van of na de sessies
• Cliënt gaat akkoord met het geldende Privacyverklaring en Algemene voorwaarden
van Straal en Schitter welke te vinden en te downloaden is op www.straalenschitter.nl

•
•
•
•

Straal en Schitter kan niet aansprakelijk worden gesteld door schade en/of
ongelukken die zijn gebeurd door onvolledige of achter gehouden informatie waarvan
cliënt vermoedt of redelijkerwijs kan weten dat het van belang is voor de sessies.
Straal en Schitter kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor enige vorm van
schade en of ongevallen die veroorzaakt door ten tijde van de sessie en/of daarna.
Deze actie geldt tot en met 31 oktober 2022 of tot zo lang de voorraad strekt
Let op: VOL =VOL!

*
Videocalls worden gehouden via Skype, Zoom, Teams en/of WhatsApp Video
Bij Zoom en Teams is de call-tijd 45 minuten, daarna dient er opnieuw ingelogd te worden.
De werking van CMFT kan door video-calls minder effectief zijn dan fysieke afspraken.

CMFT WÈRKT!

