Algemene voorwaarden Verder met voeten versie oktober 2021
Om de behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten
verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt
bij Verder met voeten, ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en
ermee akkoord gaat.
1. Tijdens de eerste afspraak stel ik je een aantal korte vragen. Jij bent steeds zelf
verantwoordelijk voor de inhoud van de (medische) informatie die jij verstrekt.
Op basis daarvan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige
manier gegeven worden. Ik ben als therapeut/praktijk niet aansprakelijk voor
eventuele nadelige gevolgen die ontstaan doordat jij als cliënt onjuiste of
onvolledige informatie hebt verstrekt..
2. Op basis van de verstrekte gegevens wordt besloten om eventueel een
behandelplan op te stellen. In dat geval zal een uitgebreide vragenlijst worden
verstrekt die (samen met) jou wordt ingevuld. Daarna wordt een
voetenonderzoek gedaan en stel ik een behandelplan op. Bij wijzigingen in de
situatie ben jij zelf verantwoordelijk om die aan mij door te geven.
3. Voor informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens verwijs ik naar
de privacyverklaring op de website van Verder met voeten.
www.verdermetvoeten/disclaimers/
4. Voor en na elke behandeling wordt kort besproken hoe het met je gaat en hoe
je de behandeling ervaren hebt.
5. Verder met voeten stelt geen medische diagnoses. Bij twijfel kan ik afzien van
een behandeling en verwijs ik je door naar de huisarts of specialist. Vertel altijd
jouw behandelend arts of therapeut over je (voorgenomen) behandelingen bij
Verder met voeten en volg zijn/haar advies op.
6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos
worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn
worden in rekening gebracht.
7. Ben je te laat voor een afspraak dan kan de totale behandeltijd die dag naar
verhouding worden ingekort.
8. Betaling geschiedt ter plekke contant direct na de behandeling, via een digitaal
betaalverzoek of binnen 7 dagen na behandeldatum via bankoverschrijving..
9. Verder met voeten is geopend voor behandelingen van maandag tot en met
donderdag tussen 19:00 en 21:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 14:00 uur.
Buiten deze tijden is bellen, appen en mailen mogelijk. Ik zal daarop zo snel
mogelijk reageren, maar in elk geval binnen 24 uur.
10. Verder met voeten kan voor een behandeling naar jou komen. Voorwaarde is
dat jij een ruimte ter beschikking hebt waar de behandeltafel kan staan en waar
ik je ongestoord een behandeling kan geven.
11. Bij ambulante behandeling wordt er een kilometervergoeding van € 0,19 cent
per kilometer in rekening gebracht bovenop het tarief voor de behandeling.
12. Een cadeaubon van Verder met voeten is inwisselbaar voor de behandeling die
op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot 6 maanden na uitgiftedatum.
13. Verder met voeten is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of
verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
14. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de
behandelingen die Verder met voeten aanbiedt. Toespelingen hierop worden

niet op prijs gesteld. In voorkomende situaties kun je verzocht worden de
praktijk meteen te verlaten. Je wordt wel geacht de (mogelijk afgebroken)
behandeling direct te voldoen.
15. Verder met voeten heeft een inspanningsverplichting en geen
resultaatsverplichting. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je
dan ook dat Verder met voeten niet aansprakelijk is voor eventuele bij- en/of
nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling
die aan jou gegeven is.
16 Verder met voeten volgt de richtlijnen vanuit de overheid rondom corona en
gaat ervan uit dat jij dit ook doet. In dat kader ga je ermee akkoord dat ik op
verzoek van de GGD informatie deel voor bron- en contactonderzoek.
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