
Algemene Voorwaarden Massagepraktijk #LiefMens 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
behandelingen van Massagepraktijk #LiefMens.  

 

Algemeen 

• De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de 
diensten van Massagepraktijk #LiefMens.  

• Ethiek en hygiëne staan binnen Massagepraktijk 

#LiefMens hoog aangeschreven. Wij verwachten van 
onze cliënten hetzelfde.  

• Massagepraktijk #LiefMens geeft geen medische 

of erotische massages.  
 

Afspraken  

• Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.  

• Cliënt gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en privacy 
statement bij het maken van een reservering of bij het betreden van de 

praktijk. 

• Cliënten worden verzocht om op tijd te komen, omdat de tijd van een 
behandeling in gaat op de tijd waarop is afgesproken. Bij het te laat 

verschijnen van de cliënt met meer dan vijf minuten mag Massagepraktijk 

#LiefMens de behandeling inkorten met de tijd evenredig aan de 

vertragende starttijd. Het te berekenen bedrag voor deze behandeling zal 
ongewijzigd blijven.  

• Een afspraak kan kosteloos worden verzet of geannuleerd wanneer 

minimaal 24 uur van tevoren telefonisch contact is opgenomen met de 
behandelaar. Voor een afspraak reserveren wij tijd. Als het niet lukt of je 

bent de afspraak vergeten, dan zijn wij genoodzaakt 50% van de 

afgesproken behandeling in rekening te brengen. Bij een eerstvolgende 
keer in hetzelfde jaar is dit 100%. 

• Massagepraktijk #LiefMens behoudt zich het recht voor een afspraak te 

annuleren, indien er, naar het oordeel van de behandelaar, geen sprake is 

van een hygiënische of veilige situatie. 
• Tijdens de behandeling worden mobiele apparaten uitgeschakeld. 

• Vóór de eerste behandeling wordt een anamnese afgenomen. Indien 

hierna wijzigingen plaats vinden, is het de verantwoordelijkheid van de 
client om dit aan de behandelaar door te geven. 

• De cliënt neemt bij een medische klacht of bij twijfel altijd eerst contact op 

met de huisarts of behandelend specialist/therapeut voor een diagnose. 
Indien zij akkoord gaan kan er worden behandeld.  

 

Betaling  

• Massagepraktijk #LiefMens vermeldt alle actuele prijzen van 
behandelingen op de website en in de behandelruimte. Prijswijzigingen 

onder voorbehoud.  

• Aanbiedingen vermeld in advertenties en op de website zijn geldig in de 
aangegeven looptijd. Indien er voorwaarden voor deze aanbiedingen van 

kracht zijn, zullen deze worden vermeld.  

• Behandelingen dienen na afloop contant te worden betaald of via een 
betaalverzoek binnen 48 uur. 

 



Kadobonnen en Voordeel Wellness Verwenkaarten:  

• De kado-bonnen en Voordeel Wellness Verwenkaarten dienen vooraf te 
worden afgerekend.  

• De kado-bonnen en Voordeel Wellness Verwenkaarten zijn niet 

persoonsgebonden en kunnen met toestemming van cliënt worden 
overgedragen aan derden;  

• De kado-bonnen en Voordeel Wellness Verwenkaarten zijn niet 

inwisselbaar voor geld. 

• De geldigheid van de kado-bonnen en Voordeel Wellness Verwenkaarten 
zijn onbeperkt. 

 

Geheimhouding 
Massagepraktijk #LiefMens verplicht zich tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie van de cliënt ontstaan tijdens behandeling in de 

praktijk. Informatie wordt als vertrouwelijk behandeld indien dit door de cliënt is 
medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan 

worden aangenomen. Op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke 

uitspraken kan deze geheimhoudingsplicht komen te vervallen.  

 
Aansprakelijkheid  

• Massagepraktijk #LiefMens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

indien het resultaat van de behandeling niet aan de verwachtingen 
voldoet.  

• Massagepraktijk #LiefMens is niet aansprakelijk voor schade, van welke 

aard dan ook ontstaan doordat er is gehandeld aan de hand van onjuiste 
en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Relevante informatie 

over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, 

vrijetijdsbesteding e.d. dient voorafgaande aan een behandeling bij ons 

bekend te zijn.  
• Massagepraktijk #LiefMens is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies 

of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.  

 
Garantie  

• Massagepraktijk #LiefMens heeft linken met andere websites, maar is niet 

aansprakelijk voor het handelen of de inhoud van deze websites. 

• Massagepraktijk #LiefMens vervaardigt en verspreidt haar informatie met 
uiterste zorgvuldigheid, echter kan de juistheid of volledigheid niet altijd 

garanderen.  

• Massagepraktijk #LiefMens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
schade, ontstaan op welke manier dan ook door het gebruik van onjuiste 

of onvolledige informatie aangeboden op deze website.  

 
Je wordt verzocht dit formulier uitgeprint en getekend mee te nemen naar jouw 

eerste behandeling.  

 

Naam…………………………………………..Plaats……………………………………….  
 

 

Handtekening………………………………………………………….. 


