Algemene voorwaarden
Roken
•
•

Het consult 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.

Huisdieren
• 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.
Beeld- of geluidsopnames
• Het maken van foto's of beeldopnames tijdens het consult mag alleen na
toestemming. Dit geldt wederzijds.
Betaling
• Per 01-01-2020 ben ik niet meer verplicht een factuur te sturen i.v.m. de nieuwe
KOR (kleine ondernemersregeling).
• Je ontvang van mij achteraf een betaalverzoek per mail of whatsapp.
• De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de datum van het consult.
• 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.
Annulering
• Het annuleren van een afspraak 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 7 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 7 dagen alsnog plaatsvindt zal ik
maximaal €25,00 in rekening brengen.
Documentatie
• 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. Deze informatie mag niet zonder
toestemming van mij verspreid of gekopieerd worden.
Privacy
• De gegevens de 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.

