Alg
gemene V
Voorwaard
den “Eldeo Massag
ges”

Alge
emeen

Eldeo
o Massages ve
erleent geen medische
m
beha
andelingen. Biij medische kla
achten dient u met uw behaandeld arts off specialist te
overleggen alvoren
ns een massagebehandeling
g te ondergaaan. Eldeo Masssages kan niett aansprakelijkk worden gestteld voor mate
eriële
of immateriële schade als ge
evolg van de behandelingen
b
n.
en/o

ake en uw g
gezondheid
d
Inta

Is err sprake van m
medische klach
hten, bent u in
n behandeling bij een arts of
o specialist of gebruikt u meedicijnen die het
h
reacttievermogen b
beïnvloeden da
an dient u dit door te geven
n. Belangrijk voor
v
vrouwen: als u zwangeer bent, of in de
d aanlooptijd om
het te
t worden, mo
oet u dat meld
den. Ook wann
neer de zwang
gerschap moeizaam verloop
pt, dient u dit vvoorafgaand aan
a de
beha
andeling te me
elden. U bent verantwoorde
elijk voor het d
doorgeven van
n belangrijke informatie m.bb.t. de gezond
dheid van uzelff.

ntra indicatiies
Con

Conttra indicaties zzijn redenen waarom
w
iemand geheel niet (absolute) of gedeeltelijk niet (relatieve) gemasseerd mag worden,
tenziij er toestemm
ming is van de behandelende arts en/of sp
pecialist. Raad
dpleeg bij twijfel altijd uw a rts of specialisst. Om er zeke
er
van te
t zijn dat u g
geheel/gedeelttelijk gemasse
eerd mag word
den zal, vooraf aan elke massage dan weel elk massage
etraject, een in
ntake
afgenomen worde
en. Let wel, ind
dien de masse
eur niet volled ig of verkeerd
d ingelicht worrdt kan Eldeo M
Massages niett aansprakelijkk
eld worden vo
oor schade en of letsel ten gevolge
g
van eeen door ons uitgevoerde
u
ma
assage. Absoluute contra ind
dicaties: koortss,
geste
griep
p, ziekten waa
arbij er sprake is van verhoo
ogde stofwisseeling, besmetttelijke huidziek
kten, infectieziiekten, ernstig
ge vaat ziekten
n,
psoriiasis, trombosse, gebruik van
n antidepressiva, antibioticaa, ontstekingsrremmers, extrreme vermoeiddheid en uitpu
utting en
(voorgenomen) zw
wangerschap. Relatieve contra indicaties: open wonden
n, zwangersch
hap, ontstekinggen, traumatissche aandoeningen
pataderen. Uitteraard is elke
e vorm van ma
assage bij geb
bruik van alcoh
hol en drugs uitgesloten.
u
en sp

vacy
Priv
Al uw
w persoonlijke
e en medische gegevens wo
orden zonder u
uw schriftelijke
e toestemming
g nooit verstreekt aan derden.

Vera
antwoordelijkheden klant
k

Bij massages
m
op lo
ocatie zal u ee
en geschikte ru
uimte van min
nimaal 3x3 me
eter voor de masseur
m
ter besschikking stelllen om de
masssages uit te ku
unnen voeren..

Ann
nulering

Annu
ulering van ee
en opdracht is tot 24 uur voo
or aanvang, teelefonisch of per
p e-mail, mo
ogelijk. Hiernaa wordt de massage volledig
g in
rekening gebrachtt.

n betaling
Factturering en

Een factuur van ee
en therapeutissche massage dient u zelf tee declareren bij
b uw zorgverzekering. Tenzzij anders is overeengekom
o
men
evering van de
e massage of het consult aaan Eldeo Masssages te betale
en. Dit kan viaa een directe overboeking
o
o
op
dientt u direct na le
het Triodos
T
bankre
ekeningnumm
mer, of contantt, of via anderre digitale beta
aalmethoden. Er is geen pinn-apparaat aan
nwezig. In gevval
van automatische
a
incasso dient u ervoor zorg
g te dragen daat er voldoende saldo op de rekening aanw
wezig is. Indie
en het na
herhaaldelijke pog
gingen van Eld
deo Massages niet lukt om h
het factuurbed
drag te incasse
eren, bent u inn verzuim. De verplichtingen van
o Massages to
ot het verlenen
n van massage
es en/of consu
ulten kan mett ingang van de
d datum waarrop de betalingstermijn is
Eldeo
versttreken worden
n opgeschort, terwijl u met ingang van di e datum over het openstaande bedrag dee wettelijke re
ente bent
verscchuldigd. Alle buitenrechterrlijke incassoko
osten komen vvoor uw reken
ning. Daaronde
er vallen de koosten van adv
vocaten,
deurrwaarders, inca
assobureaus, vastgesteld ov
vereenkomstig
g de geldende
e c.q. gebruike
elijke tarieven..
Voorr het geval naa
ar het oordeell van Eldeo Ma
assages de fin
nanciële positie
e van u risico's met zich meee brengt, is Eldeo
E
Massage
es
gerechtigd om de betalingsterm
mijn te bekorte
en en/of vooraafgaand zekerh
heid te vragen
n voor betalingg.

alingstermiijn
Beta

De betalingstermij
b
jn voor facture
en die door Eld
deo Massagess worden versttuurd is 7 dagen. Bij een eeerste herinnering breng ik € 2,administratiekoste
en in rekening.. Indien aan deze
d
herinnerin
ng geen gehoor wordt gege
even wordt dee factuur uit ha
anden gegeve
en
e incassobu
ureau. De kostten hiervan zijjn voor uw rekkening.
aan een

ssage cadea
aubonnen
Mas

Een cadeaubon va
an Eldeo Massa
ages kan allee
en voor ontspaannings-massa
ages worden ingewisseld.
i
D
De geldigheid van de cadeau
ubon
j
na uitgifte
e. De cadeaub
bon is niet inw
wisselbaar voorr contant geld
d. Een via de
is 1 jaar
e-ma
ail bestelde ca
adeaubon kan niet geannule
eerd worden. W
Wij accepteren
n alleen originele cadeaubonnnen (geen ko
opieën) en zijn
n niet
verantwoordelijk vvoor verloren cadeaubonnen
c
n en kunnen d
deze derhalve niet vergoede
en.
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