LaLanchs
Algemene voorwaarden

Om misverstanden te voorkomen in mijn praktijk heb ik aantal
voorwaarden die toepasbaar zijn op alle Lifestyle "Service"
activiteiten, zoals een behandeling, consult, readings geven
of een andere "service" van praktijk, gaat u akkoord met
onderstaande voorwaarden.

Gebruiker: Herma de Vries - Lifestyle en Paragnost .
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot "service" dienstverlening

Bij een afspraak maken van een "service" van de activiteiten die
in de praktijk actief zijn, die in opdracht van een opdrachtgever
geleverd of uitgevoerd worden, consulten, coachen of
behandelingen, is men verplicht het verschuldigde bedrag te
voldoen, tenzij anders wordt overeengekomen.
Een aanmelding voor het afnemen van een "service" zowel via
mail, telefonisch whatsapp, via socia media of in de praktijk,
geschiedt altijd op vrijwillige basis en houdt tevens in dat u
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden
Afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden.
Bij annulering binnen 24 uur behoud ik mij het recht voor een
"service" van 1 uur in rekening te brengen. De consulten uit
welke vorm deze inhoud worden contant, via betaalverzoek of
via pin, per keer, ter plaatse voldaan te worden.

Een aanmelding voor het afnemen van een "service" bij de praktijk
is van rechtswege bindend en kan alleen in overleg met de praktijk
worden ontbonden.
Voor foto-consulten of afstand-behandelingen dient vooruit te
worden voldaan of via bankoverschrijving of betaalverzoek.

Uw verantwoordelijkheid
In mijn praktijk geef ik een ondersteuning en aanvulling op de
reguliere medische gezondheidszorg. Bent u onder behandeling
van een medisch behandelaar, door arts of specialist dient u dit
te vermelden. Ook als u aandoeningen heeft die een doorverwijzing
van een arts of specialist nodig hebben. Ook ik stel geen diagnoses,
schrijf geen recepten uit en geef geen medicijnen mee. Raadpleeg
daarom altijd eerst uw arts of specialist als uw klachten hebt.
Deelname aan een "service" behandeling is voor u eigen risico.
Een ander deel van mijn behandelingen zijn op mijn gaven als
helderziend, helderhorend, helderwetend heldervoelend en
helderruikend. Het is uw keuze om al dan niet iets te doen met
mijn voorspellingen of behandelingen. Er kan geen garantie over
de resultaten van de Lifestyle en readings geven worden, er kunnen
hierop geen claims over gemaakt worden.
U als cliënt, bent zelf ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de uitkomsten en de inhoud. Ieder blijft zelf verantwoordelijk
voor elke keuze of beslissing die men in het leven maakt.

Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart dat de gebruiker/behandelaar nimmer
aansprakelijk is voor indirecte schade voor vanuit welke "service"
van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker
toerekenbaar is.
Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor enige door de
Wederpartij of derden geleden of te lijden schade, die direct dan
wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of
onvolledigheid nadien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan
is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade,
dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het
honorarium, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft persoonsgebonden, en niet
tot derden.
De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden
met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door
de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden
met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door
de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruik. Beide partijen
zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie.

