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AquaMarijn
In gesprek met je lichaam

Algemene voorwaarden en vrijwaringsclausule
1. Definities
AquaMarijn is een eenmanszaak gevestigd in Utrecht, op Vlieland 44 .
Cliënt is iedere natuurlijke persoon die met AquaMarijn een behandelovereenkomst aangaat.
Therapeut is de persoon die de behandelovereenkomsten namens AquaMarijn uitvoert, te
weten Marijn Meijer.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
therapeut en cliënt.
3. Uitvoering van de overeenkomst
•
•
•

Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Client zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede
uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.

4. Wijziging van de behandeling
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie
te wijzigen of aan te vullen zullen therapeut en cliënt in onderling overleg de behandeling
aanpassen.
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5. Betaling
Client dient de factuur van therapeut middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14
dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling zal
therapeut een incassobureau inschakelen en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die
daarmee gepaard gaan.
6. Verhindering
Wanneer client een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient dit minimaal 24 uur van
tevoren aangegeven zijn, zodat therapeut de mogelijkheid heeft deze plaats op te vullen.
Wanneer client zich niet tijdig afmeldt, zullen de kosten voor het consult bij in rekening
worden gebracht.
7. Vrijwaringsclausule
Marijn Meijer is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische
professionals of zorgprofessionals. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een
medische diagnose stellen. Client wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen,
klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat
goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg client niet wordt onthouden. Client dient
nimmer de medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met de behandelende arts
of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij
aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp
in te roepen.
Natuurgeneeskunde, traumatherapie en massagetherapie kunnen wel een uitstekende
aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.
8. Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten en beelden van deze
website liggen bij Marijn Meijer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze
materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marijn Meijer.
De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet
noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Marijn Meijer kan niet
instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van het gebruik daarvan. Indien client therapeut attendeert op onjuistheden, zullen
deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.
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Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten
door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.
Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of
verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of
diensten door geïnteresseerden, sluit Marijn Meijer uit.
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