
Algemene Voorwaarden “Letlovegrow'' Praktijk voor Psycho Energetisch Lichaamswerk

Letlovegrow is opgericht door Anouk Dieleman Maas, gevestigd te Gapinge en ingeschreven onder kvk 
nr. 66094615

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen, begeleiding en/of workshops. Als je een 
afspraak maakt voor een behandeling bij Letlovegrow is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat 
met deze algemene voorwaarden. Alle behandelingen zijn op afspraak. De behandelingen vinden in 
principe plaats op de Dorpsstraat 13 in Gapinge, mits er andere afspraken zijn gemaakt.

1. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld.
2. Letlovegrow deelt geen informatie met derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.
3. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede 

uitvoering van de behandeling tijdig aan Letlovegrow zijn meegedeeld. 
4. Letlovegrow is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 12 jaar geldt, indien van 

toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de behandeling. 
Bereikbaarheid ouders/verzorgers, deze dienen tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn.

5. Letlovegrow zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt  inlichten over financiële consequenties 
van een eventuele wijziging of aanvulling van de behandelovereenkomst.

6. Betaling van de behandelingen/consulten gebeurt na afloop van het consult dit kan middels 
contante betaling of per facturering via email. Bij afspraken op locatie dient de cliënt rekening te 
houden met bijkomende reiskosten ( € 0,19 per km) en de kosten van de benodigde reistijd.

7. Tot  24uur voor de behandeling kan de cliënt de behandeling kosteloos annuleren. Dit kan 
telefonisch of via de mail, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Hierna is Letlovegrow genoodzaakt 
€25,- in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.   

8. Letlovegrow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor psychische en/of lichamelijke klachten 
tijdens en/of na afloop van de behandeling/workshop/begeleiding.

9. Een behandeling van Letlovegrow vervangt nooit de behandeling van een arts of medisch specialist. 
Adviezen kunnen niet gezien worden ter vervanging van medisch advies. Wanneer de cliënt onder 
behandeling is van een arts of medisch specialist dien hij/zij deze behandeling altijd voort te zetten 
of in overleg met de behandelend arts/specialist te wijzigen of te stoppen. Wanneer de cliënt 
medicatie gebruikt mag hij/zij het gebruik hiervan alleen wijziging na overleg en goedkeuring van de 
behandelend arts/specialist. 

10. Tijdens of na een behandeling bij Letlovegrow kunnen er genezingsreacties optreden. Hoewel deze 
doorgaans onschuldig en van korte duur blijken dient de cliënt bij langdurig ongemak en/of wanneer 
de cliënt het niet vertrouwt contact op te nemen met Letlovegrow en indien nodig zijn/haar huisarts 
en/of behandelend arts/specialist.

11. Letlovegrow geeft geen garanties voor de verbetering van de algehele gesteldheid van de cliënt. 
12. Bij acute lichamelijke of psychische klachten dient de cliënt altijd eerst contact op te nemen met 

zijn/haar huisarts of de spoedeisende hulp. 
13. Letlovegrow is niet aansprakelijk voor lichamelijk, psychische, materiële en/of immateriële schade 

ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Letlovegrow. Hierbij is de reis van en naar Letlovegrow 
inbegrepen. Tijdens begeleiding op locatie geldt dit ook voor reizen die cliënt onder begeleiding van 
Letlovegrow maakt. 

14. De cliënt volgt de behandelingen en/of workshops gegeven door Letlovegrow volledig voor eigen 
risico.

15. Hoewel de tekst op deze website zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend 
worden.

Datum behandeling:

Naam cliënt:

Handtekening voor akkoord algemene voorwaarden:


