
Klachten- en geschillenprocedure Buro T3 
 
        
Doel 
De cliënt is geïnformeerd over de werkwijze met betrekking tot het indienen van een klacht. 
 
 
Klachtenprocedure Buro T3 
 
 

1. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze bespreken met onze speciale 
klachtenfunctionaris Mark van Oirschot. Een klacht indienen bij onze 
klachtenfunctionaris is gratis. U kunt hem bereiken via 013 543 52 78 of 
m.vanOirschot@burot3.nl  Hij mailt of belt u binnen twee dagen terug. In geval van 
afwezigheid krijgt u bericht van een vervanger en wordt een afspraak ingepland. 

2. Tijdens de afspraak bespreekt de klachtenfunctionaris met u wat uw klacht is. Hij zal zo 
specifiek mogelijk met u bespreken wat er precies gebeurd is en wat u anders had 
gewild. 

3. Vervolgens bespreekt hij met u wat u wenst en wat een oplossing voor u is. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om samen met de klachtenfunctionaris in gesprek te gaan met 
uw behandelaar, een andere behandelaar toe te laten wijzen of een gesprek met de 
regiebehandelaar of met de praktijkhouder te organiseren. 

4. De klachtenfunctionaris evalueert de klachtenafhandeling met u. Mocht u niet 
tevreden zijn over de afhandeling dan probeert de klachtenfunctionaris een manier te 
bedenken waarop dit alsnog bereikt kan worden. 

5. Mocht u er niet uitkomen dan wordt u gewezen op de geschillenprocedure en de 
werking daarvan. Daarnaast is er eventueel nog de mogelijkheid tot het indienen van 
een klacht bij de beroepsvereniging. 

 
 
Geschillenprocedure Buro T3 
 
Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop Buro T3 een klacht heeft afgehandeld,  
kunt u besluiten om u te richten tot de onafhankelijke Regionale Geschillen Commissie. Uw 
klacht wordt dan een geschil. 
 
Buro T3 is sinds 1 december 2019 aangesloten bij de onafhankelijke geschilleninstantie. Deze 
instantie zal bij een geschil een bindend oordeel geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 op de mail of papier aan u verstrekt worden zodat deze altijd 
voor u terug te vinden is. 

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

3. U zal bevestiging krijgen van ontvangst en hoort of de beoordeling of het geschil past 
binnen de taakstelling van de geschillencommissie. 

4. Behandeling van het geschil zal plaatsvinden tijdens een hoorzitting, waarbij zowel u 
als Buro T3 de situatie kan toelichten aan de commissie. 

5. De commissie brengt na de hoorzitting advies uit aan de directie van Buro T3. De 
indiener van het geschil ontvangt gelijktijdig een afschrift van dit advies. 

6. Er zal besluitvorming door de directie van Buro T3 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. 
 


