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Arpril 2016
Geachte cliёnt,
Misschien bent u op de hoogte van de nieuwe wet van 7 oktober 2015; Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (WKKGZ) die per 1 januari j.l. is ingegaan. U vindt bijgaande een kopie.
Uw polis bij Balens geeft u volledige bescherming met ongelimiteerde rechtsbijstand voor de Wkkgz.
Artikel 20 van deze wet heeft de geschilleninstantie de bevoegdheid tot het opleggen van een
schadevergoeding tot in ieder geval €25.000,-. Ook dit wordt door onze verzekering gedekt.
Wij zouden u willen aanraden om deze wet eens goed te bekijken aangezien deze een ding duidelijk maakt,
lidmaatschap bij een beroepsorganisatie heeft vele voordelen!
Het mag uit bovenstaande ook wel duidelijk zijn dat wij niet voor niets specialisten zijn als het gaat om de
verzekering van therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.
Mocht u verder nog vragen hebben dan horen we dit natuurlijk graag.
Met vriendelijke en collegiale groeten,

Edwin Helder B.Sc. (Ost.)
Balens Europe Team
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