Algemene Voorwaarden Praktijk Zuid:
Toepasselijkheid
1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en
leveringen van Praktijk Zuid.
1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien Praktijk Zuid deze
schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
Betalingsvoorwaarden
2.1 Voor de aanvang van de consultatie en/of training wordt aan de cliënt mondeling of schriftelijk (offerte)
meegedeeld welke tarieven er gelden. Praktijk Zuid is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en
voorover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst
met de cliënt.
Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.
2.2 De toegezonden factuur dient binnen veertien dagen na datum betaald te zijn. Bij overschrijding van de
betaaldatum wordt er een eerste betalingsherinnering verstuurd. Bij een tweede herinnering wordt het totale
openstaande factuurbedrag vermeerderd met € 25,00 administratiekosten.
Indien na de laatste betalingsherinnering de factuur niet voldaan is, is Praktijk Zuid gerechtigd om met
terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in
rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de betreffende vordering,
waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke
kosten.
Verhindering cliënt
3.1 Een afspraak voor een consult of een training dient bij verhindering 24 uur vóór de tijd van de afspraak te
worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of ‘niet-afzegging’ wordt het consult of de training in
rekening gebracht. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende
feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande
gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de
voorafgaande vrijdag.
Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst van de kant van Praktijk Zuid
4.1 Praktijk Zuid heeft het recht de overeengekomen consulten en/of trainingen op te schorten indien de praktijk
door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de
overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen
na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat
deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten
gevolge van de ontbinding eventueel geleden schade.
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Aansprakelijkheid
5.1 Praktijk Zuid biedt consultatie & therapie zonder het beoogde resultaat te garanderen. Praktijk Zuid sluit elke
aansprakelijkheid uit voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door
e cliënt van door Praktijk Zuid verstrekte consulten & adviezen. Praktijk Zuid is niet verantwoordelijk en niet
aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen
gezondheidsaspect. Praktijk Zuid is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld
door derden.
Intellectueel eigendom
6 Praktijk Zuid behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar ontwikkelde trainingen en documenten, en
afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know how’, ook wanneer daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Zuid noch geheel
noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik door de cliënt, noch ter hand gesteld of
op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld
anders dan voor het doel waarvoor ze door Praktijk Zuid verstrekt zijn.
Arnhem, 1 januari 2012
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