
 

Algemene voorwaarden van Shunyata Medicine 

 

 Privacy 

• Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

• Shunyata Medicine geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.  

 

Annuleren consult  

• Een consult kan per email of telefonisch tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of 

worden verschoven.  

• In geval van annulering van een consult binnen 48 uur voor aanvang – wordt 50% van het 

behandeltarief, zoals vermeld op www.shunyata-medicine.nl bij cliënt in rekening gebracht.  

• Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang, wordt 100 % van het behandeltarief in rekening gebracht.  

 

Annuleren Workshop  

• Na reservering per email en betaling is de inschrijving voor de workshop definitief.  

• Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is deelnemer 50% van het workshopbedrag verschuldigd.  

• Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is deelnemer het volledige workshopbedrag verschuldigd.  

 

Annuleren training/ opleiding 

• Na reservering per email en betaling is de inschrijving voor de training/ opleiding definitief.  

• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang is deelnemer aanbetaling van € 300,-- verschuldigd.  

• Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang wordt er € 75,-- administratiekosten in rekening gebracht. 



Disclaimer  

• Consulten, workshops of retraites vervangen nooit het bezoek van een arts of een medisch specialist. 

Adviezen gegeven door Shunyata Medicine zijn nooit bedoeld ter vervanging van regulier medisch advies.  

• Wanneer je onder behandeling bent van een arts of medisch specialist dient deze voortgezet te worden.  

• Bij het gebruik van medicatie mag deze alleen gewijzigd of beëindigd worden na overleg met je 

behandelend arts of specialist.  

• Bij acute medische of psychische klachten adviseert Shunyata Medicine contact op te nemen met 

huisarts of behandelaar.  

• Shunyata Medicine is niet verantwoordelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade 

ontstaan voor, tijdens of na het bezoek van een consult, workshop of retraite.  

• Een consult, workshop/ retraite  of training is op eigen risico 


