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Algemene voorwaarden  

Op alle tarieven en betalingen zijn de onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing.  

1. Algemeen.  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en 
opdrachten aan Haptonomiepraktijk Amsterdam.  b) Op alle betrekkingen tussen Haptonomiepraktijk 
Amsterdam en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.   

2. Kosten 
Haptotherapie/Haptonomische begeleiding 

 85,- euro per sessie van 60 min (waarvan 10 minuten voor verslaglegging en dossiervorming). 
 
Video – hometraining     

 3 opnames (incl. analyse en bespreking): 3x 95,00 euro 
 Kennismakingsgesprek, afronding en conclusies: 95,00 euro 
 Totaal: 4x 95,00 euro 

 
Video – interactiebegeleiding  

 3 opnames (incl. analyse en bespreking): 3x 95,00 euro 
 Kennismakingsgesprek, afronding en conclusies: 95,00 euro 
 Totaal: 4x 95,00 euro 

 
De kosten voor Haptotherapie zijn € 85,- per sessie van ongeveer 60 min. Dit bedrag is inclusief 
voorbereiding, rapportage, uitwisseling via e-mail en werkmateriaal. De facturering en betaling is via 
een betaalverzoek/pin na afloop van elke sessie. De factuur wordt per e-mail of per post aan de cliënt 
gestuurd. Betaling geschiedt via een bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer.  
 

3. Een haptotherapeutisch consult en de video begeleiding duren 60 minuten, waarbij de sessie 50 
minuten duurt en er 10 minuten tijd is gereserveerd voor verslaglegging en dossiervorming.  

4. Een consult/sessie kan kosteloos worden afgezegd, mits dit minimaal 24 uur vóór het tijdstip van 
de begeleiding kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 24 uur is de 
therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.  

5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, 
kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze 
betalingsherinnering kan een extra bedrag van € 15,- in rekening gebracht worden. 

 



 
 

  

6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 
verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te 
treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren.  
 
7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de 
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.  
 
8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de 
cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
9. Eigendom. Alle materialen t.b.v. de begeleiding zijn eigendom van Haptonomiepraktijk Amsterdam 
en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van Haptonomiepraktijk Amsterdam  niet 
vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.   
 
9. Geheimhouding.  a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Haptonomiepraktijk 
Amsterdam en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig 
behandeld door beide partijen. b) Video – hometraining en haptonomische begeleiding/haptotherapie 
heeft niet het karakter van een beoordeling. Conform de gedragsregels rapporteert 
Haptonomiepraktijk Amsterdam niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat 
men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van 
de begeleiding  d) Alle opnames worden na een traject verwijderd, tenzij anders is overeengekomen.  
 
10. Uitvoering van de opdracht  a) Haptonomiepraktijk Amsterdam bepaalt de wijze waarop en door 
welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.  b) Indien opdrachtgever derden bij de 
uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van 
Haptonomiepraktijk Amsterdam c) Haptonomiepraktijk Amsterdam kan na overleg met opdrachtgever, 
zonodig derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.  d) Opdrachtgever en 
Haptonomiepraktijk selecteren in overleg een geschikte locatie. e) De kosten van de locatie (huur en 
collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de begeleiding) zijn voor rekening van 
opdrachtgever; tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald.  
 
11.  Aansprakelijkheid  a) Haptonomiepraktijk Amsterdam is aansprakelijk voor de tekortkomingen in 
de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door 
Haptonomiepraktijk Amsterdam van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop 
bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden 
vertrouwd. Haptonomiepraktijk Amsterdam heeft een inspanningsverplichting, geen 
resultaatverplichting.  
 



 
 

  

 


