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Betalingen:
Tarieven zijn reeds bij de cliënt bekend.
Het totaal bedrag voor het Anti - Candida programma dient in één keer betaald te
worden. Het totaal bedrag dient minimaal twee weken voor de eerste sessie
overgeschreven te zijn op onderstaand rekening nummer.
Annuleren:
Bij annuleren van het gehele Anti – Candida programma gelden de volgende
voorwaarden mbt terug betaling:
Tot 1 week voor de eerste sessie: 75% van het totaal bedrag wordt terugbetaald.
Tot 48 uur voor de eerste sessie: 50 % van het totaal bedrag wordt terugbetaald.
Tot 24 uur voor de eerste sessie: 25 % van het totaal bedrag wordt terugbetaald.
Na 24 voor de eerste sessie kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.
Ondergetekende zegt toe deel te nemen aan de 5 sessies van het Anti – Candida
programma en er alles aan te doen om alle 5 de afspraken aanwezig te zijn.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat het annuleren van een sessie gevolgen heeft
voor het slagen van het Anti-Candida programma.
Judy de Koningh zal er alles aan doen om een geannuleerde afspraak te verzetten maar
kan niet garanderen dat dit mogelijk is.
Aansprakelijkheid:
Judy de Koningh is niet aansprakelijk voor directe schade(opgedaan in of rondom de
praktijkruimte of tijdens huisbezoeken) of indirecte schade, emotionele schade of schade
voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met
Judy de Koningh.
De cliënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen
gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de cliënt en Judy de
Koningh gezamenlijk doorbrengen als daarna.
Informatieverstrekking:
Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen.
Deze gegevens zullen worden opgeslagen in uw dossier en alleen gebruikt worden t.b.v.
de begeleiding, dan wel voor het opmaken van rekeningen.
Alles wat vertelt wordt tijdens gesprekken is vertrouwelijk. Niks hiervan wordt gedeeld
met derden zonder uw toestemming. Judy de Koningh hoeft geen toestemming aan u te
vragen om van gedachten te wisselen met vakgenoten.
Ik heb de afspraken begrepen en ga hiermee bij deze akkoord.
Datum: ______________________

Naam Cliënt: __________________________________________________

Handtekening: ___________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN: NL62 INGB 0007 7031 29
Judy de Koningh
t.n.v. J. De Koningh
Prins Bernhardlaan 17bis
BTW nr.: NL.174167714.B01,
3555 AA Utrecht
Kamer van Koophandel 54343267
06 - 18 666 493
anti-candida.com
judy@anti-candida.com

