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Algemene voorwaarden
SOM Consult, gevestigd in Nieuw Vennep hanteert de volgende algemene voorwaarden:
Artikel 1. Algemeen:
1.SOMsConsult is een praktijk voor Integratieve psychotherapie, Levensloopbegeleiding,
Beroepsontwikkeling & onderwijstrainingen, die ambulant hulp verleend en op een vaste
locatie werkt. Het vestigingsadres is Zwanenwater 7, 2152 BK Nieuw Vennep.
De eigenaar van SOMconsult is Caroline Zoon.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten - vanuit
therapie, levensloopbegeleiding, beroepsontwikkeling & trainingen- van SOMconsult en op
iedere overeenkomst tussen SOMconsult en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de rechtsverhouding tussen SOM Consult en
de opdrachtgever zijn bindend indien deze schriftelijk is bevestigd door SOM Consult.
Artikel 2. Afspraken en facturering:
1. De afspraak is geldig wanneer u in overleg met SOMconsult een afspraak heeft gemaakt
live, per mail, telefoon, skype of WhatsApp.
2. De afspraak kan 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Afzegging binnen 24 uur
wordt de kosten voor de afspraak volledig in rekening gebracht.
3. Door het huren van een ruimte wordt van deze 24 uurs regeling niet afgeweken. Ook niet
bij overmacht!
4. Mocht vanuit SOMconsult nodig zijn om de afspraak te annuleren zijn hier voor u geen
kosten aan verbonden. Ook in geval van het huren van een locatie blijven dan de kosten op
rekening van SOMconsult.
5. De betaling geschiedt door het overmaken van de factuur die u meekrijgt of per mail
ontvangt. De factuur voor de PGB worden zoveel mogelijk per maand naar u opgestuurd.
Artikel 3 Offertes en werkzaamheden
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. In de offerte wordt een geldigheidsduur vermeld.
2. De offertes zijn geldig wanneer deze schriftelijk door SOM Consult zijn ondertekend
en bevestigd.
3. SOM Consult zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen
en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, alsmede naar de
eisen van goed vakmanschap verrichten.
4. De uitvoering van de werkzaamheden worden alleen uitgevoerd ten behoeven van
de opdrachtgever. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
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Artikel 4. Aansprakelijkheid.
1.
SOMconsult is niet aansprakelijk voor het gedrag
van de cliënt tijdens en na de sessies. De cliënt komt uit
eigen vrije wil naar de praktijk voor het oplossen van zijn
of haar klacht. Gedragsverandering kan alleen
plaatsvinden wanneer de cliënt dit zelf wil.
2. De behandeling of begeleiding geschied volledig op eigen risico.
3. De cliënt blijft altijd, op ieder moment, verantwoordelijk voor zijn of haar handelen
en daden.
4. SOMconsult hanteert een aanmeldformulier. Mocht u medische problemen hebben
zoals hartklachten, diabetes, bloeddrukproblemen, psychische problemen meld dit
altijd aan de therapeut of begeleider! Het is aan u hier dan ook eerlijk antwoord op
te geven.
Artikel 5.Geheimhouding.
1. SOMconsult heeft de belofte integratieve therapeut afgelegd en de beroepscode
ondertekend.
2. Ook als begeleider of hypnotherapeut garandeert SOMconsult haar cliënten
geheimhouding zoals die van toepassing is voor artsen en therapeuten gebaseerd op
de eed van Hippocrates.
Artikel 6. Kosten
Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De kosten staan vermeld op
de website. Of de sessie wordt vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar. Laar u vooraf goed
informeren. SOMconsult heeft een AGB code vestigingscode & een persoonlijke AGB code
op naam van Caroline Zoon. Deze staan beiden in dit document onderaan de pagina
vermeld.
Artikel 7. AVG wetgeving
In het kader van de AVG wetgeving is een privacyverklaring opgesteld.
Ook dit document vind u op de website.
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