
Human in Balanze                       
Praktijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 
 

Algemene voorwaarden  
 
In de psychosociale praktijk van Human in Balanze worden zowel vrouwen als mannen behandeld.  
 
In de massage praktijk worden alleen vrouwen behandeld.  
 
Om de verschillende behandelingen zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen hanteer ik de 
volgende algemene voorwaarden: 
 

• Om de administratie bij te houden vraag ik naar uw naam, adres, telefoonnummer  en/of 
emailadres 

• Alvorens de eerste behandelingsafspraak te maken wordt er een intakegesprek gehouden, 
waarin de cliënt zelf verantwoordelijk is om de juiste gegevens te verstrekken inzake 
medische of psychische informatie. Dit is in het belang om de behandeling op een juiste en 
veilige manier te laten plaatsvinden.  

• De cliënt is zelf verantwoordelijk om eventuele wijzigingen in de situatie door te geven. 

• De informatie die door u wordt verteld aan mij, wordt vertrouwelijk behandeld en zal 
zonder uw toestemming nooit aan derde worden verstrekt.  

• Bij Human in Balanze worden geen diagnoses gesteld, bij twijfel wordt er doorverwezen 
naar de huisarts of specialist. 

• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. 

• Voor geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn, zal er 50%  in rekening 
worden gebracht. 

• Betaling is binnen 10 dagen na de behandeling. U krijgt een factuur middels de email 
toegestuurd. 

• Human in Balanze is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van 
persoonlijke bezittingen van de cliënt. 

• Ik behoud mij het recht om cliënten te weigeren. 
 
 
Voorwaarden massage behandelingen  

 

• Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er niet worden 
gemasseerd. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes dient u eerst advies te vragen 
aan uw huisarts. 

• Ik verwacht dat de cliënt zich voor een massage zich heeft gewassen  

• Handdoeken zijn aanwezig in de praktijk. Mocht u het prettig vinden uw eigen handdoek 
mee te nemen is dat geen probleem.  

• Erotische en seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Human in 
Balanze aanbiedt.  

• Door akkoord te gaan met de benoemde voorwaarden verklaart u tevens dat Human in 
Balanze niet aansprakelijk gesteld kan worden voor bij en of nawerkingen die mogelijk het 
gevolg zouden kunnen zij van een massage / behandeling die aan u is gegeven.  

 
Voor mij is het belangrijk om mijn behandelingen in een veilige omgeving en met wederzijds respect 
te laten plaatsvinden.  

 



 


