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Aanmelden en informatie 
Contact 

Moon Consultancy: 
Mail: info@moonconsultancy.nl 
Mobiel: 065 151 5962 
Praktijk adres: Riouwstraat 37 3312 XJ Dordrecht 

Met de auto is de praktijk te bereiken via de Bankastraat –> 
Celebesstraat (één richtingsverkeer). De toegang vanaf de Reeweg-
Oost is voor autoverkeer afgesloten. 

De praktijk is gelegen op de 1e verdieping: ben je minder-valide, bel 
dan even om te overleggen over de bereikbaarheid, of dat een 
huisbezoek of afspraak op een bepaalde andere locatie gewenst is. 

In de Riouwstraat en omliggende straten is  het vrij parkeren. Let 
op! Op het Vogelplein is er sprake van parkeren met een blauwe 
kaart. 

Bent je verhinderd voor een afspraak? Geef het minimaal 
24 uur van tevoren door, dan wordt het consult niet in 
rekening gebracht. 
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Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal 
Werkenden (LVPW, www.lvpw.nl). De geregistreerde therapeuten 
bij de LVPW voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld 
aan opleiding, nascholing en waarneming. Met deze aansluiting, is 
de praktijk ook verbonden aan de koepelorganisatie 
RBCZ, Geschillencommissie SCAG en het  tuchtrecht van de 
Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 

https://lvpw.nl/deskundige-zorgaanbieder-bij-jou-in-de-buurt/zoek-zorgaanbieder/
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In mijn praktijk ga ik vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens 
conform de AVG-wetgeving. 

Consulten worden (deels) vanuit de (aanvullende) verzekering 
vergoed. Klik hier voor de lijst van zorgverzekeraars die 
psychosociale zorg vergoeden. Er is geen verwijzing noodzakelijk 
van een huisarts. 

 

 

https://lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/
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Belangrijke gegevens: 

Registertherapeut RBCZ, licentie: 401062R                                          
Registertherapeut LVPW: 060.542                                                
AGB-code Praktijk: 90-012014 
AGB-code Persoonlijk: 90/033062 
Beroepsvereniging LVPW: LVPW 
Kamer van Koophandel Rotterdam: 243.868.79 
Informatie vergoedingen zorgverzekeraars: via site LVPW  

LET OP! De meeste zorgverzekeraars (zoals hieronder de lijst en op 
de site van de beroepsvereniging LVPW is terug te lezen) vergoeden 
de factuur gedeeltelijk of geheel. Er zijn veel verschillen per 
zorgverzekeraar en/of aanvullende polis. De vergoeding die u kunt 
verwachten kunt u het beste zelf vóór het maken van afspraken 
navragen bij uw zorgverzekering.  

Privacy policy: AVG 
Bij verhindering of wijziging van gemaakte afspraken dient 
dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden 
gegeven per telefoon, app, sms of email op werkdagen (maandag t/
m vrijdag). Weekenden en feestdagen tellen niet mee in de 24-uurs 
regeling.  

In geval van niet tijdige afzegging wordt het consult 
volledig in rekening gebracht. 

http://www.lvpw.nl/zoek-hulpverlener/0/veltman/Zuid-Holland
http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars
https://moonconsultancy.wordpress.com/2019/08/10/privacy-policy-avg/
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Online consulten: 
Ik maak gebruik van een AGV-proof (beveiligde en betaalde) 
verbinding voor beeldbellen. 
Mijn computer is extra beveiligd met VPN (niet te herleiden en 
anoniem). 
Tip: open de link  vanuit je computer voor de beste video en audio 
verbinding.  
Met mobiel: gebruik oortjes!  
Algemeen: zorg voor een rustige omgeving waar je even niet 
gestoord zal kunnen worden. 


