
           Algemene voorwaarden Massagepraktijk “De Beleving” 

• Massagepraktijk “De Beleving” werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak 
maken per e-mail of whatsapp-bericht via de website. 

• Alle behandelingen die worden gegeven bij Massagepraktijk “De Beleving” zijn 
van niet-medische aard, maar uitsluitend gericht op ontspanning, rust en 
herstel van het lichaam. 

• Voor aanvang van een eerste behandeling vindt er een intake plaats, waarin 
vragen worden gesteld met betrekking tot uw gezondheid. 

• Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere 
behandelaar of gebruikt u medicijnen, dan kan ik u vragen of u overlegt met 
deze arts of een massage tijdens de behandelperiode wel wenselijk is. 

• Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure, kan ik de behandeling 
tijdelijk stopzetten en u doorverwijzen naar een arts of specialist. Uiteraard zijn 
de vervolgbehandelingen weer mogelijk zodra uw arts hier schriftelijk 
toestemming voor heeft verleend. 

• Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes of blessures, dan kunt 
u  Massagepraktijk “De Beleving” niet verantwoordelijk houden voor de 
resultaten of gevolgen tijdens of na de massage. 

• Voor uw eigen gemak: laat sieraden en waardevolle spullen thuis. (De praktijk 
is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen). 

• Massagepraktijk “De Beleving” vindt hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor 
een schone werkruimte en frisse handdoeken. Het is wenselijk dat u ook aan 
uw persoonlijke hygiëne denkt. 

• Voor een ontspannen behandeling dienen mobiele telefoons te worden 
uitgeschakeld. 

• Houdt u er rekening mee dat u niet met een volle maag naar de 
massagepraktijk komt.  

• Indien u zich ziek voelt op de dag van de afspraak annuleert u de behandeling 
door contact op te nemen per email of whatsapp-bericht via de website. 

• Bij massagepraktijk “De Beleving” wordt gemasseerd met oliën op natuurlijke 
basis. 

• Voor de betaling van de behandeling ontvangt u een betaalverzoek.  
• Al uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. 
• Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Massagepraktijk “De 

Beleving”, verklaart zich akkoord met de huisregels. 

  

 


