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Wij verzoeken u onderstaand formulier op de pc in te vullen, op te slaan en af 
te drukken. De GROEN omrande velden zijn verplicht om in te vullen 

 
 

Dhr        Mevr             svp selecteren wat van toepassing is 
 

Voorletters en roepnaam 
 

Voornaam/voornamen 
zie paspoort 

Achternaam en 
meisjesnaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Naam praktijk 

Praktijk adres 

Postcode +Plaats 

Telefoonnr. Praktijk 

E-mailadres 

Website 

Correspondentieadres 
 

Postcode +Plaats: 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

AGB zorgverlenercode (indien in uw bezit) 

AGB praktijkcode (indien in uw bezit) 

BIG registratienummer (indien in uw bezit) 

 
 
 

 
dd-mm-jjjj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     KvK nummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Gelieve hier een echte 

pasfoto met de 

beeldzijde naar het 

papier te bevestigen 

d.m.v. een klein 

stukje plakband 
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Ondergetekende: 
 

- Sluit zich aan bij de Stichting BATC voor het huidige jaar en daarna met stilzwijgende verlenging van het volgende 
kalenderjaar. 

- Verplicht zich zijn/haar werkvorm(en) richting cliënten duidelijk te communiceren. 
- Verplicht zich te profileren als BATC VakTherapeut. 
- Verplicht zich te verbinden aan de door BATC opgelegde collectieve klacht- en tuchtrecht. 
- Verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten. 
- Geeft toestemming met voor- en achternaam vermeld te worden op de website van de BATC (let op wij vermelden 

geen praktijknamen op onze website). 
- Gaat akkoord met betaling van facturen binnen 14 dagen. 
- Weet dat opzegging van uw aansluiting voor 1 oktober dient te zijn gedaan voor het daaropvolgende jaar door middel 

van een ondertekende brief per e-mail aan opzegging@batc.nl  
- Is op de hoogte van het feit dat bij aansluiting bij BATC geenszins rechten ontleend kunnen worden aan 

vergoedingen bij zorgverzekeraars. 
- Gaat akkoord met de onderstaande éénmalige en jaarlijkse kosten (alle kosten exclusief btw). 

Deze kosten zijn exclusief de verplichte visitatie (zie www.kbnt.nl) die binnen drie jaar na aansluiting plaatsvindt en 
daarna elke vijf jaar. Dit in verband met de rechten die hieraan worden ontleend bij klacht- en tuchtrecht, BAV, 
belasting en zorgverzekeraars. 

 
   Wenst indien mogelijk vergoedingen van zorgverzekeraars (de toelatingscommissie beoordeelt aan de hand van 

uw opleiding of u in aanmerking komt voor vergoedingen van zorgverzekeraars). U beschikt over minimaal 420 
uren aan vakinhoudelijke diploma's verdeeld over meerdere natuurgerichte principes en een door 
zorgverzekeraars vereist ondersteund medische basiskennis en/of psychosociale basiskennis diploma (wat voldoet 
aan de Plato eindtermen of daaraan gelijkgesteld is). 
Bel ons om meer duidelijkheid te krijgen of uw wens om vergoed te worden reëel is. (0493-670612) 

 
   Wenst geen vergoedingen van zorgverzekeraars of voldoet (nog) niet aan de eisen van de zorgverzekeraars. 

Selecteren wat van toepassing is 
 

Eénmalige startkosten:   
Aanmeldkosten incl. toetsing en dossieropbouw €   75,00  
In bruikleen: Muurschildje en A3 licentie certificaat € 37,50  
   Jaarlijks:   
BATC jaarbijdrage 12 maanden incl. beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) 
en Wkkgz 

€ 375,00 btw vrij 

Beroepstitel en jaarlijkse accreditatie € 175,00 excl. 21% btw 
 

Betaling is mogelijk in 3 maandelijkse termijnen zonder extra kosten. 
 
De eerste keer betaalt u de jaarbijdrage voor een heel jaar en de beroepstitel over de resterende maanden.  
Het jaar daarop betaalt u de jaarbijdrage voor de resterende maanden van dat jaar. 
Vervolgens krijgt u jaarlijks vóór 15 november de factuur voor de jaarbijdrage en de beroepstitel. 
 
 

Voor akkoord 
 

Naam         Handtekening: 

Datum 

Plaats 

  

mailto:opzegging@batc.nl
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1. Vul beide pagina’s van het aanmeldformulier volledig in 
2. Voeg alle op deze pagina gevraagde stukken toe en verzend het geheel uitsluitend per post naar: 

Stichting BATC 
t.a.v. Kwaliteitsbeheer 
Rietgorsstraat 21 
1602 PS Enkhuizen 

3. De door u toegezonden stukken vormen samen de basis van uw beroepsdossier. Mocht er naar aanleiding 
van deze stukken twijfel ontstaan over de mogelijkheden tot toelating, zal er contact met u worden 
opgenomen voor een telefonisch toelatingsgesprek. 

Mee te sturen stukken: 
Wanneer u zich aanmeldt bij BATC dient u de volgende stukken mee te sturen: (zonder paperclips of nietjes) 

1. Een volledig ingevuld ondertekend aanmeldformulier. 
2. Een pasfoto (geen plakband op de fotozijde) 
3. Een actueel Curriculum Vitae 
4. Een kopie van uw legitimatiebewijs 
5. Kopie diploma's van alle gevolgde opleidingen 
6. Kopie diploma's en certificaten van gevolgde cursussen (zorg gerelateerd) 
7. Kopie Kamer van Koophandel met de vermelding SBI-code: 86919 - Overige paramedische praktijken 

(geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers. 
8. Een korte omschrijving van uw werkzaamheden in uw praktijk geschreven vanuit de visie van de vijf 

natuurgerichte principes of van uw vakspecialiteit 
9. Een omschrijving van door u toe te passen werkvormen. 

Let er verder op dat… 

• U al deze stukken tegelijk instuurt 
• Op ieder document zoals diploma's en certificaten tenminste ook uw naam op de achterzijde vermeld staat 
• Indien u in het bezit bent van AGB codes is de verwerkingstijd maximaal 2 weken. Heeft u nog geen AGB 

codes dan worden deze uitsluitend via BATC aangevraagd, dus niet zelf doen, verwerkingstijd is dan 
maximaal 6 weken. 

Routing aanmelding: 

1. U levert uw volledige aanmelding aan 
2. Uw dossier wordt binnen een week beoordeeld 
3. Daarna krijgt u een e-mail van administratie@batc.nl waarin staat welke status de toelatingscommissie u 

heeft gegeven. Zet *@batc.nl alvast in de lijst met veilige afzenders zodat de e-mail van BATC niet in de 
spam box terecht komt. 

4. U krijgt uw startfactuur per e-mail via het adres aadministratie@batc.nl batc.nl 
5. Na betaling van uw factuur krijgt u een welkomstmail met inlogcodes voor uw therapeutenhuis en alle 

verdere benodigde informatie (zoals het aanvragen AGB-codes en de verplichte 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering) 

6. Binnen 14 dagen na uw betaling krijgt u uw muurschildje om bij uw praktijkingang te hangen en alvast enkele 
BATC folders voor in uw wachtruimte 

7. Uw praktijk certificaat op A3 formaat wordt u binnen 6 weken gestuurd in een koker. 
8. In het voor- en najaar organiseren wij een starterinformatiedag die voor alle nieuwe therapeuten verplicht is. 

U krijgt een jaarzegel indien u aan de voorwaarden van BATC heeft voldaan. Wij vragen voor de 
starterinformatiedag alleen betaling van de doorberekende kosten van eten en drinken. 
U krijgt van ons tijdig een uitnodiging hiervoor. 
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