
 

 

 

 

 
Algemene Voorwaarden Helende Voeten 
 

1. Door inschrijving voor een activiteit of het maken van een afspraak voor een consult 
betekent dat deelnemer akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Helende Voeten. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Helende Voeten. Of op 
verzoek worden deze toegestuurd per mail.  

2.  Deelnemer aan een activiteit of consult is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten 
te melden die van invloed kunnen zijn voor het deelnemen aan een activiteit of consult.  

3.  Deelname aan een activiteit of consult gebeurt geheel voor eigen risico.  

4.  Helende Voeten is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van 
de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een 

activiteit of consult.  

5. Consulten dienen contant afgerekend te worden. Een factuur wordt na het consult digitaal 
toegestuurd.  

6.  Afspraken voor een consult kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang van worden 
geannuleerd. Deze annulering dient telefonisch en per email te worden gedaan. Bij 
annulering binnen 24 uur is men de helft van het tarief van het besproken consult 
verschuldigd. 

7.  Bij inschrijving voor een activiteit, ontvangt men een bevestiging van deelname en een 
factuur welke voldaan moet worden binnen 14 dagen of indien inschrijving binnen 14 
dagen van de activiteit plaatsvindt, per omgaande.  

8.  Inschrijvingen voor een activiteit kunnen kosteloos tot 1 week voor aanvang worden 

geannuleerd. Deze annulering dient telefonisch en per email te worden gedaan. Het al 
betaalde bedrag zal teruggestort worden. Bij annuleringen binnen 1 week, ongeacht de 
reden, is men het gehele bedrag van de activiteit verschuldigd.  

9.  Bij het niet doorgaan van een activiteit wordt het gestorte bedrag geretourneerd.  

10.  Eventuele kosten die door Helende Voeten gemaakt zijn in verband met niet nakomen van 
zijn/haar betalingsverplichting worden aan de desbetreffende persoon doorberekend.  

11.  Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.  

12.  Voor bedrijven en instellingen gelden op maat afgesproken algemene voorwaarden.  

13.  Helende Voeten behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen.  

 
 

 


