Hieronder treft u het huisreglement van Bewust Floreren

HUISREGELS

1. Hygiëne en ethiek zijn belangrijk in de praktijk. Wij verwachten uw volledige medewerking op dit vlak.
2. Graag uw eigen badlaken(s) meenemen indien dit door Bewust Floreren gevraagd wordt.
3. Uw medische en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw schriftelijke
toestemming.
4. Voor de eerste behandeling dient u de behandelovereenkomst in te vullen en te ondertekenen.
5. Tijdens uw eerste afspraak neemt u het verzekeringspasje van uw zorgverzekering mee. Hierop staan het
Burgerservicenummer (BSN) en verzekerdennummer.
6. Bij een sessie zijn in principe geen andere personen aanwezig (M.u.v. kinderen/jeugdigen tot 18 jaar).
Wanneer dit toch nodig of gewenst is kan slechts één extra persoon aanwezig zijn; de aanwezigheid van
meerdere mensen verstoort de behandeling en gaat ten koste van de resultaten.
7. Bij twijfel over uw aandoening of blessure kan de therapeut de behandeling staken. Na raadplegen van een
arts kunnen vervolgbehandeling plaats vinden.
8. Als u reeds onder behandeling bent bij een andere therapeut, arts of specialist, dient u vooraf te overleggen
of de voorgestelde behandelingen een zinvolle aanvulling zijn.
9. Medicijngebruik dient u aan de behandelend therapeut aan te geven.
10. Bewust Floreren is niet verantwoordelijk voor schade of letsel, ontstaan door het verzwijgen van medische
informatie en informatie die voor uw behandeling belangrijk is.
11. Bewust Floreren behoudt zich het recht om mensen te weigeren die onder invloed zijn van
geestverruimende middelen of een andere contra-indicatie hebben.
12. Bewust Floreren is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke
bezittingen.
13. Bij Bewust Floreren dient uw mobiele telefoon uit te staan. Enkel in dringende gevallen mag u de telefoon
in de trilstand of stilstand aan laten staan, echter alleen na overleg en goedkeuring van Bewust Floreren.
14. Roken is niet toegestaan bij Bewust Floreren.
15. Betalingen uitsluitend per bank binnen 7 dagen na ontvangst factuur of pin (indien pinautomaat aanwezig,
aansluitend aan behandeling), of na toestemming van Bewust Floreren contant (aansluitend aan
behandeling). Indien u toestemming heeft voor contante betaling dient deze aansluitend aan de
behandeling plaats te vinden met gepast geld, biljetten van € 100,- of hoger worden niet aangenomen.
16. Gemaakte afspraken dient u minimaal 48 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. Niet of te laat
geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend.
17. Parkeren kan op de oprit of op de parkeerplaatsen in de straat. Parkeren is volledig op eigen risico.
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