
Geschillenregeling Las Psychologie  

 

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop Las Psychologie een klacht 

heeft afgehandeld, kunt u besluiten om u te richten tot de onafhankelijke geschillen 

commissie. 

Las Psychologie is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg 

(https://www.degeschillencommissiezorg.nl).  

Let op: Het inschakelen van de Geschillencommissie brengt mogelijk kosten met zich 

mee. Indien u uiteindelijk in het gelijk gesteld wordt, worden deze kosten vergoed. 

 

Geschillenprocedure in stappen  

1. Wanneer u een klacht blijft houden ondanks het doorlopen van de 

klachtenprocedure, zal gewezen worden op de mogelijkheid een klacht in te dienen 

bij de geschillencommissie. Door de klachtenfunctionaris zal informatie verstrekt 

worden over de geschillencommissie, zoals wat deze doet, hoe ze werkt, hoe ze te 

bereiken etc. Deze informatie zal dan ook via mail of papier aan u verstrekt worden 

zodat deze altijd voor u terug te vinden is.  

2. U zult gevraagd worden per post of mail melding te maken van het geschil bij de 

geschillencommissie. 

3. U krijgt een bevestiging na ontvangst van uw mail of post en hoort of de 

beoordeling of het geschil past binnen de taakstelling van de geschillencommissie.  

4. Behandeling van het geschil zal eventueel plaatsvinden tijdens een hoorzitting, 

waarbij zowel u als Las Psychologie de situatie kan toelichten aan de commissie.  

5. De commissie brengt na de hoorzitting advies uit aan de directie van Las 

Psychologie. De indiener van het geschil ontvangt gelijktijdig een afschrift van dit 

advies.  

6. Er zal besluitvorming door de directie van Las Psychologie plaatsvinden (binnen 1 

maand na de hoorzitting) naar aanleiding van het advies. Dit zal per post of mail 

gecommuniceerd worden aan u en de geschillencommissie.  

 

Contactgegevens:  

De Geschillencommissie  

Postadres 90600  

2509 LP Den Haag  

 

Bezoekadres:  

Bordewijklaan 46  

2591 XR Den Haag  

Tel: 070 310 53 80  

Maandag t/m donderdag 09:00 – 15:00 uur  

Vrijdag 10:00 – 14:00 uur 

 

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

