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Beoordelingscriteria websitevermelding 
RBCZ-visitatie 

   Nummer : PR 200527 
   Versie  : V 5.0 

  Categorie : Protocol 
   Datum  : 27 mei 2020 

     Auteur:  : door sectoren/John Stolvoort vastgesteld en  
         bijgesteld (i.o.v. directeur): wijziging punt 4 BTW nr. 
 
 

De volgende informatie dient op de website gegeven te worden:  
 
1. Adresgegevens praktijk  

 
2. Bereikbaarheid therapeut: 

telefonische bereikbaarheid, en/of via e-mail. 
 

3. Bereikbaarheid praktijk: 
met auto, OV en opgave parkeermogelijkheid. 
 

4. Registratie gegevens: 

- KvK nummer  

- BTW ID nr. (het nr. waar “NL” voor staat) 

- Agb-codes, registratienummer van de koepel of beroepsvereniging niet vermelden op de 
website omdat dit  fraudegevoelig is. Wel vermelden op de factuur! 

- Beroepsvereniging (eventueel als beroepsvereniging dit wil met logo)  

- Koepel (eventueel als koepel dit wil met logo)  
 

5. Opleiding van therapeut  
Gevolgde opleidingen die ten grondslag liggen aan het uitvoeren van genoemde diensten.  
 

6. Klacht- en tuchtrecht  

- Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachten ge-
schillen zorg (Wkkgz). Op de website dient vermeld te zijn hoe het beroep op een klachten-
functionaris geregeld is en bij welke door de overheid erkende geschilleninstantie je bent 
aangesloten.  

- Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van 
TCZ.  
 

7. Betaling van de diensten  
Informatie over vergoeding door marktpartijen / zorgverzekeraars 
Daarbij moet het duidelijk zijn wanneer bepaalde diensten niet vergoed worden door een zorg-
verzekeraar.  
 

8. Begrijpelijke en ondubbelzinnige informatie over de diensten, of soorten behandeling, zodat de  
consument voldoende geïnformeerd is om een goede keuze te maken over een te kiezen be-
handeling, of begeleiding. 

 
9. Als op de website een contactformulier is opgenomen moet dit versleuteld zijn d.m.v. een be-

veiligde verbinding. Dan maakt de server gebruik van een HTTPS-verbinding.  
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10. Het gebruik van cookies valt in Nederland onder de cookieregels uit artikel 11.7a van de Tele-
communicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet is toestemming nodig voor het ge-
bruik van cookies voor trackingdoeleinden of ter verkrijging van analytische inzichten.  
 
Er is echter geen toestemming nodig voor het gebruik van puur technische of functionele coo-
kies, of wanneer het gebruik van analytische cookies geen of een geringe privacy-inbreuk te-
weegbrengt. Inmiddels is de wet wat versoepeld en mogen ook cookies die anoniem bezoe-
kersstatistieken bijhouden zonder toestemming worden geplaatst. 
 


