
Algemene Voorwaarden  

Voor Gezondheidscentrum Dynamiek  Wittenstein 272 3328MZ Dordrecht Gedeponeerd bij de KvK te 

Rotterdam onder nummer24413477 

Artikel 1, Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Voetreflexzonetherapeut: mevrouw C.A.Karelse-Noldus aangesloten bij de Landelijke Vereniging van 

Natuurgeneeswijze  hierna te noemen de LVNG. 

Chakratherapeut en/of Reiki Master: P.E.Karelse, hierna te noemen therapeut; 

Cliënt: de persoon die aan Therapeut verzoekt of namens welke aan Therapeut wordt verzocht 

verzoekt advies te verlenen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid of relaties, dan 

wel diens wettelijke vertegenwoordigers; 

Praktijk: de door Voetreflexzonetherapeut en/of Chakratherapeut en/of Reiki Master op verzoek van 

cliënt uit te oefenen werkzaamheden. 

Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de Praktijk van de Voetreflexzonetherapeut en/of 

Chakratherapeut en/of Reiki Master wordt uitgeoefend. Voetreflexzonetherapeut en/of 

Chakratherapeut en/of Reiki Master kan/De therapeuten kunnen het advies ook vanuit het 

"praktijkadres" op het bezoekadres van de cliënt geven.  

Therapeut: de Voetreflexzonetherapeut en/of Chakratherapeut en/of Reiki Master 

Artikel 2, Algemeen 

1) De Therapeut geeft desgevraagd aan Cliënt adviezen op het gebied van gezondheid en leefregels 

aan de cliënt leefregels. 

2)  De Therapeut kan middelen, niet zijnde geneesmiddelen, voorschrijven die zonder recept 

algemeen verkrijgbaar zijn. De therapeut werkt vanuit het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van 

elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld 

Artikel 3, Basisbehandeling 

1) De Therapeut adviseert de Cliënt na een intake gesprek op basis van zijn inzicht en vaardigheden.  

2) Bij de start van de eerste aanvang van het intake gesprek gaan de Therapeut en de Cliënt een 

overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen. 

3) Op het handelen van Voetreflexzonetherapeut zijn tevens de regelingen van de LVNG,TBNG en 

SRBAG van toepassing. 

 

 



Artikel 4, Verhindering 

1) Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig 

te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij Cliënt de Therapeut hiervan zo spoedig mogelijk 

op de hoogte te stellen.  

2) Indien C de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering 

aan de Therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het 

honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.  

3) Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt 

bedoelde voornoemde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande 

aan de desbetreffende zon- of feestdag voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag 

gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande gewone vrijdag. 

4) Indien Therapeut is verhinderd zal Therapeut Cliënt hiervan per ommegaande op de hoogte stellen 

en op kortst mogelijke termijn een nieuwe afspraak inplannen met de desbetreffende Cliënt. 

Artikel 5, Tariefstelling 

1) Bij het intake gesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt 

mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. 

De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend 

zouden moeten worden.  

2) Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben 

plaats gehad, de afgesproken lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd 

het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn 

gemaakt. 

3) Prijswijzigingen zullen schriftelijk worden gecommuniceerd. 

Artikel 6, Betaling 

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de Cliënt aan de Therapeut voorafgaand aan ieder consult 

of direct na afloop daarvan het overeengekomen honorarium, zulks tegen overgave overhandiging 

van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst "voldaan". 

Artikel 7, Declaraties 

1) Indien de Therapeut en de cliënt, in afwijking van hetgeen in artikel 6 is overeengekomen bepalen 

dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde 

termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op 

de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie Verrekening door de Cliënt 

met bestaande of vermeende vorderingen op de Therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

2) Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop 

volgend op de gestelde datum wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen 

zomede alsmede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, 



waaronder uitdrukkelijk met name maar niet uitsluitend moeten mede worden verstaan 

incassokosten en eventuele verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke 

kosten. 

Artikel 8, Verschuldigdheid 

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de Cliënt te eniger tijd aan de therapeut 

verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de Therapeut bepalend, zulks behoudens 

tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de 

betalingsverplichting niet op. 

Artikel 9, Aansprakelijkheid 

1) Het advies van de Therapeut is naar zijn aard op resultaat gericht, zonder dat dat resultaat door de 

Therapeut wordt gegarandeerd. 

2) Te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel 

voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut 

verstrekte adviezen. 

3) Mocht ondanks bovenstaand toch sprake zijn van aansprakelijkheid zijdens Therapeut dan wordt 

deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag waarop Therapeut omtrent een 

daartoe afgesloten verzekering recht heeft. 

 Op het handelen van de therapeut C.A.Karelse-Noldus zijn tevens de regelingen van de LVNG,RBNG 

en SRBAG van toepassing. 

 Artikel 10, Geheimhouding 

De Therapeut is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem of haar in het kader van de 

beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot Cliënten. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt 

voor zover de Therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de 

Therapeut na toestemming van de Cliënt en slechts , voor zover dat noodzakelijk is voor de 

advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaars en voor 

zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen. 

Artikel 11, Deelname aan cursussen en workshops: 

1) Een ieder die deelneemt aan een cursus of workshop is gehouden zelf te onderzoeken of hij/zij 

lichamelijk en geestelijke geschiktheid beschikt en behoudt om hieraan deel te nemen. 

2)  

Gezondheidscentrum Dynamiek aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid als deze geschiktheid 

ontbreekt. De deelnemer vrijwaart Gezondheidscentrum Dynamiek van enige aansprakelijkheid. 

Aanmelding voor Deelname aan cursussen en workshops geschiedt schriftelijk middels een 

inschrijving formulier, met de daarop geldende voorwaarden dat het cursusgeld  verschuldigd blijft 

indien cliënt uiteindelijk, om wat voor omstandigheid ook, uiteindelijk dient af te zien of afziet van bij 

niet deelname. 



Artikel 12, Wijzigingsbeding 

Therapeut is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Artikel 13, Beëindiging overeenkomst 

Therapeut is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen.  

Artikel 14, Toepasselijk recht 

Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Disclaimer: Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. 

Links zijn als service aangeboden, voor de inhoud van de betreffende websites zijn wij niet 

verantwoordelijk.is de therapeut niet verantwoordelijk. 

Wij zijn niet  aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van 

gegevens uit deze site en wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid hieromtrent nadrukkelijk hiervoor 

af. 

 


