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DRAAGCONSULT  
Roken/ huisdieren 

• Het draagconsult kan niet plaatsvinden op een locatie waar wordt gerookt of recent (< 6 
maanden) gerookt is. 

• Ook roken voorafgaand van het consult (<3 uur) in een andere ruimte wordt niet op prijs 
gesteld. Carry Around behoudt zich het recht voor om het consult niet uit te voeren als 
blijkt dat er gerookt is voorafgaand aan het consult. Er zullen €40,00 aan onkosten 
berekend worden. 

• Huisdieren zijn toegestaan, echter zorg ervoor dat ze niet bij mijn materialen in de buurt 
kunnen komen en zorg dat de vloer vrij is van haren. 

 
Annulering 

• Het annuleren van een draagconsult kan per e-mail of whatsapp. Je ontvangt een 
bevestiging van de annulering. 

• Bij het annuleren van een afspraak tot 48 uur van te voren worden geen kosten in 
rekening gebracht. 

• Bij het annuleren van een afspraak 24 tot 48 uur van te voren zal ik €25,00 in rekening 
brengen, behalve wanneer de afspraak binnen 10 dagen alsnog plaatsvindt. Dan zullen er 
geen kosten in rekening gebracht worden.  

• Bij het annuleren van een afspraak korter dan 24 uur van te voren zal ik €40,00 in 
rekening brengen. Wanneer de afspraak binnen 10 dagen alsnog plaatsvindt zal ik 
maximaal €25,00 in rekening brengen. 

• Verzetten van de afspraak vanwege klachten passend bij COVID-19 is ten allen tijden 
mogelijk en zelfs noodzakelijk. Mocht het consult hierna niet opnieuw worden ingepland en 
uitgevoerd, dan zijn bovengenoemde regels van toepassing. 

 
 Tarieven en betaling 

• Het tarief is afhankelijk van de locatie. 
€10,00 per 15 minuten voor een consult bij Carry Around, Lammerweide 40 Zoetermeer. 
€12,50 per 15 minuten voor een consult aan huis. 

• Ieder begonnen kwartier wordt in rekening gebracht. 
• Wanneer er naast de partner een extra persoon actief deelneemt aan het consult wordt er 

€5,00 per 15 minuten extra in rekening gebracht. 
• Voor consulten aan huis hanteert Carry Around reiskosten, te weten: 

buiten Zoetermeer tot 15 km – €5,00 
15 tot 20 km – €7,50 
20 tot 25 km – €12,50 
25 tot 30 km – €17,50 
30 tot 35 km – €25,00 

• De reiskosten worden berekend via Google Maps. De snelste route voor aanvang van het 
consult is hierbij leidend.  

• Per 01-01-2020 ben ik niet meer verplicht een factuur te sturen i.v.m. de nieuwe KOR. 
• Bij voorkeur voldoe je de betaling contant na afloop van het consult. Of je ontvangt van 

mij een betaalverzoek per mail of whatsapp. 
• De betalingstermijn is 7 dagen vanaf de datum van het consult en 3 dagen vanaf de 

datum van bestelling van een draagdoek of draagzak.  
• Bij te laat betalen volgt een herinnering per e-mail of whatsapp. 
• Indien dan alsnog de betaling uitblijft zal ik genoodzaakt zijn om het over te dragen aan 

een incassobureau en zullen de kosten hiervan in rekening gebracht worden met een 
minimum van €40,00. 

• Bij het inplannen van de afspraak ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden, ben je 
akkoord met het tarief en de eventuele reiskosten. 
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Documentatie/ beeld- of geluidsopnames 
• Het maken van foto's of beeldopnames tijdens het consult mag alleen na wederzijdse 

toestemming. 
• De informatie of documentatie die je ontvangt na afloop van het consult is afgestemd op 

jou/ jullie persoonlijke situatie. Hou deze dus voor jezelf en verwijs andere 
geïnteresseerden naar mij of een andere collega-consulent voor een persoonlijk advies op 
het gebied van dragen. De ontvangen informatie mag niet zonder toestemming van Carry 
Around verspreid en/of gekopieerd worden. 

 
Privacy 

• De gegevens die verstrekt worden aan Carry Around zullen niet gedeeld worden met 
derden. Deze gegevens worden alleen verzameld om het consult af te stemmen op de 
persoonlijke situatie. Deze gegevens zullen na afloop van het consult verwijderd worden. 
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ZWANGERSCHAPSCURSUS LIEFDEVOLLE VERWACHTING 
Locatie 

• De cursus in groepsverband vindt plaats op een geschikte locatie gekozen door Carry 
Around. 

• Carry Around is verantwoordelijk voor voldoende ruimte zodat 1,5 m afstand tussen de 
huishoudens kan worden gewaarborgd, zolang deze maatregelen gelden. 

• Bij een privécursus is de klant verantwoordelijk voor een geschikte ruimte, waarin 
minimaal een tafel met stoel en stroom beschikbaar is én waar 1,5 m afstand kan worden 
gehouden. 

 
Annulering 

• Het annuleren van de zwangerschapscursus (privé en groepsverband) kan tot 14 dagen 
na aanmelding kosteloos, mits de cursus dan nog niet is aangevangen. Carry Around zal 
dan binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour storten. 

• Vanaf de 15e dag na aanmelding kan de cursus alleen geannuleerd worden vanwege 
medische omstandigheden rondom de zwangerschap (zoals plotselinge 
ziekenhuisopname, vroeggeboorte of andere medische problemen) én wanneer de cursus 
niet alsnog kan plaatsvinden via een online verbinding. De betaling zal binnen 14 dagen 
retour gestort worden. 

• Wanneer deelnemers klachten hebben passend bij COVID-19, zijn zij niet welkom bij de 
cursus. Desgewenst kan de cursus dan via een online verbinding gevolgd worden. 
Teruggave van de kosten is in dit geval niet mogelijk. Carry Around zal zich ten allen tijden 
inspannen om mee te denken in een oplossing en verwacht dit ook van de deelnemer(s). 

• Carry Around behoudt zich het recht voor om de cursus te verplaatsen mocht de 
cursusleidster op het moment van de cursus klachten hebben passend bij COVID-19. 
Teruggave van kosten is niet mogelijk. 

 
Betaling 

• Per 01-01-2020 ben ik niet meer verplicht een factuur te sturen i.v.m. de nieuwe KOR. 
• Betaling van de cursus geschiedt middels een betaalverzoek voor aanvang van de cursus 

en dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. 
• Een deelnameplek wordt gereserveerd voor jullie, wanneer de betalingstermijn is 

verstreken en er is geen betaling ontvangen behoudt Carry Around zich het recht voor om 
de plek toe te kennen aan andere deelnemers. 

 
Documentatie/ beeld- of geluidsopnames 

• Het maken van beeld en/of geluidsopnames tijdens de cursus Liefdevolle Verwachting is 
niet toegestaan. 

• Het maken van foto’s en/of het delen hiervan is alleen toegestaan na toestemming van 
alle aanwezigen. 

• De informatie die je ontvangt na afloop van de cursus mag niet zonder toestemming van 
Carry Around gekopieerd en/of verspreid worden. 

 
Privacy 

• De gegevens die verstrekt worden aan Carry Around zullen niet gedeeld worden met 
derden. Deze gegevens worden alleen verzameld om de cursus af te stemmen op de 
persoonlijke situatie. Deze gegevens zullen na afloop van de cursus verwijderd worden. 

 


