Algemene voorwaarden
Praktijk Magenta Babymassage & ouder- kind begeleiding
1. Aanmelding: Via de mail ontvangt de cliënt een aanmeldformulier, een formulier
met de algemene voorwaarden en het privacy beleid. Op het aanmeldformulier
staat een vermelding dat de algemene voorwaarden gelezen zijn en deze moet
aangekruist worden bij aanmelding. Nadat het aanmeldformulier via de mail
ontvangen is en de algemene voorwaarden zijn getekend in het daarvoor
bestemde vakje is de aanmelding definitief.
2. Intake/medische klachten: De cursus Shantala Babymassage heeft geen
therapeutisch karakter, maar is ter ondersteuning en begeleiding van ouder en
baby. Mocht je baby medicatie gebruiken of onder behandeling zijn van een arts
of specialist, meld dit dan op het aanmeldformulier, wat toegezonden wordt via
de mail.
3. Contra indicaties: Helaas zijn er contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag
worden: Voorbeelden: infectieziekten, koorts, kort na vaccinaties en besmettelijke
huidziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst de arts.
4. Privacy beleid: Praktijk Magenta voldoet aan de vernieuwde privacywetgeving
volgens de wet AVG die per 25-05-2018 van kracht is. Kijk voor meer informatie in
het Privacy beleid op de website: www.magentababymassage.nl
5. Cursus Shantala babymassage: De cursus Shantala Babymassage bestaat uit 3
individuele lessen of 3 groepslessen aan huis of bij de cursist thuis òf 4 lessen in de
praktijkruimte van Praktijk Magenta op de locatie van de Regenboog Academy Boezemweg 2C – 2641KH - Pijnacker.
Bij alle cursussen zijn de data in overleg met de ouder. Het streven is om binnen 4
weken na aanvang van de 1e les klaar te zijn met de cursus. Je verbindt je voor alle
lessen aan een cursus. Indien door ziekte van ouder/ baby of docent de les
onverhoopt niet door kan gaan, wordt er éénmalig in overleg een nieuwe datum
gepland. Bij langdurige ziekte mijnerzijds wordt het cursusgeld naar rato
geretourneerd.
6. Kosten: Nadat het aanmeldformulier ingevuld is geretourneerd is de aanmelding
definitief en staat de cursus voor je ingepland. Je ontvangt hiervoor een factuur
met het cursusgeld. Elke cursus, consult of behandeling dient vooraf overgemaakt
te zijn op rekening van Praktijk Magenta: NL73 ABNA 0247 8570 41 of wordt
gepast contant direct na afloop van het consult of de eerste les afgerekend.
7. Reiskosten: Reiskosten zijn inbegrepen in het cursusgeld mits de afstand enkele
reis van huisadres Praktijk Magenta naar het adres van het gezin binnen 15
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kilometer is. Buiten de afstand van 15 kilometer wordt er naast het cursusgeld
een extra reiskostenvergoeding van 0,19 ct. per kilometer berekend.
8. Verhindering: Bij verhindering van een les wordt het op prijs gesteld dit, zo snel
mogelijk, te melden bij Annette Hurkens via telefoonnummer 06- 52070369,
je kunt ook een e-mail naar info@magentababymassage.nl sturen. Gezamenlijk
kan er dan een nieuwe data worden gepland.
9. Annulering: Annulering van een cursus is via e-mail of telefonisch contact mogelijk
tot 7 dagen voordat de cursus aanvangt. Het cursusgeld wordt dan geretourneerd
op de rekening van de cursist. Bij annulering binnen 7 dagen voor de geplande
cursus wordt 25 % van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering op of na
de startdatum van de cursus zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten bij u in
rekening te brengen. Bij het vroegtijdig beëindigen van de cursus is er geen recht
op teruggave van het cursusgeld mogelijk. Annulering door overmacht is mogelijk,
dit dient aangetoond te worden.
10. Veiligheid/ aansprakelijkheid: Van belang is om te beseffen dat de ouder c.q.
verzorger tijdens de cursus baby- en kindermassage verantwoordelijk blijft voor
zichzelf en het kind. Als docent baby- en kindermassage kan ik nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop mijn adviezen en methodieken
door de ouders of andere verzorgers in de thuissituatie toegepast worden.
11. Lesmateriaal: Het lesmateriaal voor een cursus wordt verzorgd door Praktijk
Magenta en mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk
overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden.
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