
Praktijk Healing Body & Soul heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de behandeling van toepassing 

zal zijn. Afwijkende afspraken kunnen schriftelijk vastlegt worden. 

 

 

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1 - Algemeen  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling tussen therapeute, Miranda van Berkel 

en u (cliënt(e)). Therapeute zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.  

Het is ook beschikbaar op www.praktijkhealingbodyensoul.nl. 

 

Artikel 2 - Annuleren afspraken  

1. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de behandeling worden afgezegd of verplaatst door de cliënt(e) 

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling is cliënt(e) de volledige consultprijs verschuldigd 

2. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht 

4. De therapeute behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de 

eigen praktijkvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden 

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid  

1. De therapeute zal u ten alle tijde naar beste kunnen ondersteunen  

2. Praktijk Healing Body & Soul is geen vervanging van advies of behandeling door een arts, psychiater of jurist 

of enige andere vorm van advies of behandeling, waarbij persoonlijk contact of specifieke (andere) professionele 

hulp aangewezen is. Mocht de cliënt tijdens de behandeling/het behandelingstraject zaken of ziektebeelden 

vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal zij de cliënt daarop 

attenderen en hem/haar zo nodig naar een deskundige verwijzen. De consequenties daarvan voor het traject 

zullen in goed overleg worden vastgesteld. De therapeute geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of 

veranderingen in iemands leven. De therapeute ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van 

de cliënt(e),  

waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting 

en gewaarwording van de cliënt(e) te ondersteunen. De cliënt(e) blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor 

diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De therapeute is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, 

voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de cliënt(e).  

3. De behandeling kan al voor de daadwerkelijke uitvoering onbewust starten door middel van een proces. De 

therapeute kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden    

4. Therapeute is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door deelnemer 

verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Zo bent u bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het melden van 

uw leeftijd mocht deze onder de 18 jaar zijn. Ook lichamelijke en geestelijke beperkingen dient u zelf voor 

aanvang van de behandeling aan te geven  

5. Cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor afspraken die met diens partner en/of andere personen heeft gemaakt en 

de therapeute kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden 

6. Therapeute is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat therapeute is uitgegaan van door cliënt(e) 

verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens  

7. Contra-indicaties worden met cliënt(e) besproken. Voor de Dorn methode en Atlasmassage zullen de  

contra-indicaties schriftelijk worden afgegeven 

8. De therapeute kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel onverwachte bijwerkingen van de  

behandeling, alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen 

zouden kunnen optreden, evenals het uitblijven van het beoogde effect c.q. resultaat tijdens of na de behandeling 

9. Therapeute bespreekt duidelijk met cliënt(e) wat een behandeling inhoudt en wat er wordt gedaan met de 

eventueel daaraan gekoppelde risico’s  

10. Alle behandelingen zijn op eigen risico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.praktijkhealingbodyensoul.nl/


 

 

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 4 Geheimhouding  

1. Therapeute zal de informatie die de cliënt(e) geeft en het gebeurde in de behandelkamer in vertrouwen 

behandelen. Dat wil zeggen dat de aan therapeute toevertrouwde informatie niet met derden zal bespreken. Een 

uitzondering wordt gemaakt voor het bespreken van de informatie in intervisie en supervisie, zodat de therapeute 

kan werken aan haar verdere professionalisering. De intervisant c.q. supervisant heeft dezelfde verplichting wat 

betreft deze informatie als de therapeute: deze informatie in vertrouwen te behandelen  

2. Therapeute zal de informatie die door cliënt(e) is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij 

werd verkregen  

3. De therapeute geeft u de mogelijkheid om gefotografeerd te worden. Deze foto's zijn uw eigendom en kunnen 

enkel door de therapeute worden gebruikt met uw expliciete toestemming. Op verzoek van de cliënt(e) worden 

foto's direct verwijderd van het gebruikte apparaat waarmee de foto's gemaakt zijn  

  

 


