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Algemene voorwaarden 
*Algemene voorwaarden voor bedrijven en instanties worden in het contract opgenomen. 

Privacy 

Uw gegevens worden geregistreerd in 
overeenstemming met de  

‘Wet Bescherming Persoonsgegevens” 
U kunt uw dossier ter inzage opvragen.  

U kunt erop rekenen dat alles wat u bespreekt 
vertrouwelijk wordt behandeld, 
conform mijn beroepsgeheim.

Aansprakelijkheid 

Het advies van de diëtist heeft 
als doel uw gezondheid te 
verbeteren. Hiervoor zijn vaak 
meerdere factoren nodig. 
Schade die in verband worden 
gebracht met de adviezen die 
verstrekt worden, vallen onder 
uw eigen verantwoordelijkheid.

Klacht 

Wanneer u een klacht heeft van 
de behandeling en service dient 

u het eerst met praktijk 
Art2health te bespreken. 

Mocht u nog niet tevreden zijn, 
kunt u zich wenden tot: 

Klachtencommissie Paramedici 
https://

www.kwaliteitsregisterparamedici
.nl 

Tel. 033-4216100

Afzeggen en facturering 

Wanneer u verhinderd bent dient u uw 
afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren, 
via mail of een sms af te zeggen. Zegt 
u niet op tijd af dan ben ik 
genoodzaakt de consulten in rekening 
te brengen. Deze kosten bedragen  
€ 35,00 . 

Uw rekening dient binnen 14 dagen na 
dagtekening van de factuur te zijn 
overgemaakt. 
Bij overschrijding van de termijn wordt 
een herinnering verzonden. Na 21 
dagen ontvangt u een aanmaning, 
hierbij brengen wij € 10 
administratiekosten in rekening. Na 30 
dagen ontvangt u de laatste 
aanmaning, deze wordt met € 15  
administratiekosten verhoogd. 
Wanneer geen betaling plaatsvindt dan 
wordt de nota, verhoogd met alle 
incassokosten, ter invordering aan een 
incassobureau overgedragen. 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl


Workshop

Afzegging/verzuim

Bij afwezigheid bij aanvang van de 
workshop zonder afzegging 

brengen wij €10 extra 
administratiekosten in rekening 

naast uw inschrijving. Indien u voor 
een volgende workshop 

ingeschreven wilt blijven staan, 
dan is dat mogelijk uiteraard 

zonder bijkomende kosten. U komt 
dan op een wachtlijst te staan. 
Voor alle workshops geldt dat 
participanten maximaal 1 keer  

mogen verzuimen.

Facturering 

Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u 
uiterlijk twee weken voor de start van de 
workshop (of later als de workshop nog niet 
vol is) een bevestiging van plaatsing en een 
factuur. 
U kunt de factuur in twee termijnen betalen als 
dat beter uitkomt. U dient de eerste termijn 
voorafgaand aan de workshop te betalen. De 
tweede termijn dient uiterlijk een maand na de 
laatste workshop dag te worden overgemaakt. 
Het is niet mogelijk om per automatische 
incasso te betalen. 
De (eerste) betaling dient binnen 14 dagen na 
dagtekening van de factuur te zijn 
overgemaakt. Bij overschrijding van deze 
termijn (of indien betaling van de tweede 
termijn uitblijft indien u heeft gekozen voor het 
betalen in termijnen) wordt een aanmaning 
verzonden. Wanneer geen betaling 
plaatsvindt  wordt het factuurbedrag verhoogd 
met incassokosten. 
  
Er is geen restitutie van de kosten mogelijk. 
Uitzonderingen hierop worden slechts 
gemaakt na onderling overleg, en zijn volledig 
ter discretie van Art2health. 

Onderlinge afspraken

In groepsverband is het handig, zowel 
voor uzelf als voor degene die bij u in 

de groep zit, dat er stabiliteit en 
veiligheid heerst. Ik hecht veel waarde 

aan uw aan- of afwezigheid.


