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Disclaimer
De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld en wordt zo actueel en volledig
mogelijk gehouden. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Behandelingen
en prijzen zijn aan verandering onderhevig. Luister-werk aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor fouten en tekortkomingen op de website. Wijzigingen en correcties zijn te allen tijde
voorbehouden.

Algemene voorwaarden en praktijkregels
Hieronder staan de algemene voorwaarden en praktijkregels van Luister-werk. Wanneer u een
afspraak maakt gaat Luister-werk ervan uit dat u kennis hebt genomen van de voorwaarden en
praktijkregels en ermee akkoord gaat.
•D
 e behandelingen zijn geen vervanging van medische behandelingen. Raadpleeg altijd uw arts
bij gezondheidsklachten.
•E
 en behandeling ondergaat u op eigen risico. De resultaten van de behandeling zijn
afhankelijk van de volledigheid van uw informatie en uw eigen inzet. Luister-werk kan geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die

algemene voorwaarden

mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de massage.
•A
 lle informatie, van welke aard dan ook, blijft vertrouwelijk tussen Luister-werk en u als klant.
Alle gegevens die aan Luister-werk worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld en
zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt.
•L
 uister-werk kan zich niet beroepen op zwijgrecht, zoals bijvoorbeeld artsen of advocaten dat
wel kunnen. Wanneer u geheimen wilt vertellen waar eventuele justitiële gevolgen aan kunnen
zitten, dan kunt er ervoor kiezen uw verhaal anoniem te vertellen aan mij.
•A
 nnulering van afspraken, binnen 48 uur voor de afspraak, worden in rekening gebracht.
•W
 ederzijds respect in een veilige sfeer horen een vanzelfsprekendheid te zijn bij iedere
afspraak.
•T
 ijdens de behandeling schakelt u uw mobiele telefoon uit.
•L
 uister-werk hanteert een klachtenregeling en is aangesloten bij een door de minister van VWS
erkende geschilleninstantie. Wanneer u een klacht wilt indienen dan kunt u de regeling ten alle
tijden opvragen door een mail te sturen naar Titia@luister-werk.nl.
•D
 eze Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
•D
 eze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.luister-werk.nl.

