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Artikel1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen 
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven.
1. Behandelaar: Eugénie Willems
2. Cliënt: het kind, de jongere of de volwassene die bij de praktijk in 
 behandeling/begeleiding is.
3. Praktijk: Praktijk voor Integrale massage & bewustwording SenSe to Be
4. Behandel en begeleidingsovereenkomst: de overeenkomst tussen 
 Eugénie Willems en de cliënt.
5. WGBO: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
6. BMS: Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de 
 Massage- en Sportverzorgingsbranche

Artikel 2: Algemeen
1. Begeleiding bij deze praktijk is geen vervanging van medische 
 behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.
2. De praktijk heeft geen diagnostische bevoegdheid.

Artikel 3: Behandel en begeleidingsovereenkomst- 
geheimhouding- privacy
1. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht.
2. Voorafgaand aan het begeleidingstraject wordt de cliënt 

gevraagd een behandel en begeleidingsovereenkomst in te vullen 
en te ondertekenen. Hierin geeft de cliënt expliciet toestemming 
voor het vastleggen van persoonsgegevens in de behandel en 
begeleidingsovereenkomst en het cliëntdossier overeenkomstig 
de privacy policy van de praktijk. De cliënt ontvangt dit privacy 
document als bijlage bij de behandel en begeleidingsovereenkomst. 
Het is ook te vinden op www.sensetobe.nl

3. Op deze behandel en begeleidingsovereenkomst is de Wet 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. 
De WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. 
In de WGBO zijn onder ander geregeld: het recht op informatie; 
toestemmingsvereisten voor een behandeling; de plicht een 
cliëntdossier aan te leggen; het recht op inzage van de cliënt in het 
cliëntdossier en de geheimhouding van cliëntgegevens.

4. Met het invullen van de behandel en begeleidingsovereenkomst 
geeft de cliënt aan Praktijk SenSe to Be toestemming voor het 
vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandel en 
begeleidingsovereenkomst en het cliëntdossier.

5. In geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn of 
haar omgeving of bepaalde personen behoudt praktijk voor Integrale 
massage & bewustwording SenSe to Be zich het recht voor relevante 
informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als 
hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

6. Op alle van en met de praktijk gesloten overeenkomsten is het 
 Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Gelderland 
 aangewezen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandel en 
 begeleidings- overeenkomsten tussen cliënt en deze praktijk.
2. De tariefstelling wordt in de behandel en 
 begeleidingsovereenkomst vastgesteld.
3. Het actuele tarief is altijd zichtbaar in de praktijk en op de site 
 www.sensetobe.nl
4. Het tarief kan op 01-01 van ieder jaar worden aangepast.
5. Betaling van de behandeling wordt in onderling overleg contant of 
 via de bank voldaan.

Artikel 5: Annulering
1. Bij afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak zullen 
 de totale behandelingskosten in rekening gebracht worden.

Artikel 6: Ethische Code
Praktijk SenSe to Be handelt conform de door de BMS 
Belangenvereniging ethische beroepscode: 
www.bms-belangenvereniging.nl
 
Artikel 7: Klacht
1. Als de cliënt naar zijn of haar oordeel tijdens  de  behandeling/

begeleiding  onzorgvuldig  of verkeerd is geholpen kan hij of zij 
een  klacht indienen. Het is belangrijk dat de  cliënt de  klacht 
eerst binnen de praktijk bespreekt en probeert op te lossen. Het is 
ook mogelijk de BMS hierbij in   te schakelen. Als het niet lukt de 
klacht op te lossen kan een klacht worden ingediend bij de stichting 
zorggeschil (www.zorggeschil.nl) of bij BMS belangenvereniging.nl

Artikel 8: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. De cliënt ontvangt de algemene voorwaarden als bijlage bij 
 de behandel/begeleidingsovereenkomst. De cliënt gaat met het 
 ondertekenen van Behandel/begeleidingsovereenkomst akkoord 
 met de algemene voorwaarden.
2. De algemene voorwaarden staan ook weergegeven op: 
 www.sensetobe.nl

Artikel 9: Slotbepaling
1. De praktijk kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande 
 kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden 
 wijzigen en aanvullen.
2. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting, geen 
 resultaatverplichting.
3. Zowel de cliënt als de praktijk kan op ieder gewenst moment de 
 behandel/begeleidingsovereenkomst ontbinden.
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