Massagepraktijk

Touch with Sense
Algemene Voorwaarden voor behandeling bij massagepraktijk Touch with
Sense.
Teneinde een zo prettige en professionele samenwerking te kunnen realiseren, hebben wij
enkele voorwaarden beschreven waarin u kunt lezen wat van u van ons kunt verwachten en
wat wij van u verwachten.

Touch with Sense™
Snijdersstraat 3
5688 RJ Oirschot

 0499-578085

 Massagepraktijk Touch with Sense verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u
met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 Alle massages betreffen ontspanningsmassages en géén erotische massages. Seksueel getinte
opmerkingen worden dan ook niet op prijs gesteld. Wij zullen u in voorkomend geval verzoeken de
praktijk te verlaten.
 Wij dragen zorg voor fris linnengoed en handdoeken. Om hygiënisch te kunnen werken verwachten wij
van u dat u voor de massage een verschonende douche of wasbeurt heeft ondergaan. In een
uitzonderingsgeval is het mogelijk om voorafgaand aan de behandeling bij ons een douche te nemen.
Hiervoor zal een vergoeding in rekening gebracht worden.
 Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, zal vooraf een korte anamnese gesteld worden. Het is
belangrijk ons in te lichten als u onder behandeling bent bij een specialist, een ziekte of lichamelijke
afwijking heeft of zwanger bent.
 Bij een eerste massagebehandeling zal een kort intake gesprek plaatsvinden waarin u geïnformeerd
wordt over de behandeling en een anamnese afgenomen worden. Wij willen u in onze praktijk met
respect tegemoet treden en wij zullen vertrouwelijk omgaan met uw informatie. We verwachten dat
respect ook van onze cliënten terug.
Bij uw eerste behandeling kan u verzocht worden een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 U zal bij ons het door u afgesproken aantal minuten behandeld worden. De (korte) anamnese gaat dus
niet van uw behandeltijd af. U wordt verwacht tijdig, doch niet langer dan 10 minuten, voor de
afspraak aanwezig te zijn.
 U kunt uw afspraak tot 24 uur voor behandeling kosteloos annuleren of verplaatsen. U wordt verzocht
dit telefonisch of per e-mail te doen. Omdat we tijdens de behandeling de telefoon niet opnemen,
verzoeken we u om dan de voicemail in te spreken. We stellen het uiteraard op prijs als u dit zo tijdig
mogelijk doet.
 Als u uw afspraak korter dan 24 uur voor behandeling annuleert of verzet, of komt u niet op de
afspraak, dan zal de helft van de kosten van de afgesproken behandeling in rekening worden gebracht.
 Indien vanuit Touch with Sense, door onvoorziene omstandigheden, uw behandeling geen doorgang
kan vinden, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. In voorkomende situatie wordt voor de
eerstvolgende behandeling 25% extra massagetijd gratis aangeboden.
 Bedragen boven Eur. 50,- kunnen per nota betaald worden. Betaling dient binnen 7 dagen te
geschieden, doch echter voordat een volgende behandeling plaatsvindt.
 Voordeelkaart en stempelkaart zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar.
 Stoelmassages kunnen op locatie gegeven worden. Buiten Oirschot zullen de reiskosten op basis
kilometervergoeding van Eur. 0,17/km in rekening worden gebracht.
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