ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen
• Ethiek en hygiëne staan binnen Massagepraktik In het Nu hoog aangeschreven. Ik, Anita Broersen,
vanaf nu genoemd 'de masseur', verwacht van miin cliënten hetzelfde.
• Massagepraktik In het Nu geef geen medische massages.
• De cliënt gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en privacy statement bii het maken van
een reservering of bii het binnentreden van de praktik.
Intake en uw gezondheid
• Cliënt is verantwoordeliik voor het doorgeven van relevante informate m.b.t. ziinnhaar gezondheid
voorafgaande aan de behandeling.
• Als er sprake is van lichameliike of geesteliike aandoeningen, blessures, behandeling door
artsnspecialist ennof mediciingebruik, dan dient de cliënt dit voor de massage aan de masseur te
melden.
• Als de cliënte zwanger is, of in de aanlooptid is om het te worden, dient zii dit voor de massage aan
mii verteld te worden.
• In bepaalde gevallen wordt de cliënt aangeraden ziinnhaar behandelend arts of specialist te
raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
• De masseur kan ten alle tiden beslissen de massage niet te starten of voort te zeten als bliikt dat
de door cliënt opgegeven aandoening reden geef tot contra-indicate.
Afspraken
• Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
• Bii afspraken die niet tidig worden geannuleerd, is Massagepraktik In het NU gerechtgd deze in
rekening te brengen.
• Elke massage dient na afoop te worden afgerekend, betalen kan contant, via Tikkie, een
betaalverzoek of via een factuur.
• De vaste tarieven staan vermeld op de website. Afwiikende tarieven gelden voor bepaalde
behandelingen die gegeven kunnen worden op locate. Deze tarieven staan vermeld op de
websitepagina 'Behandeling-aan-huis.
• De tarieven ziin inclusief 21% BTW.
• Massagepraktik In het NU behoudt zich het recht voor afwiikende priisafspraken te maken.
• De masseur van Massagepraktik In het NU behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren,
indien er, naar het oordeel van de masseur, geen sprake is van een hygiënische of veilige situate.
Aansprakelijkheid:
• De massage wordt door cliënt op eigen verantwoordeliikheid ondergaan.
• Massagepraktik In het NU kan op geen enkele wiize aansprakeliik worden gesteld voor eventuele
schade of opgelopen letsel.

