ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR BEWEGING EN PRIVACY VERKLARING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten, opleiding‐ en sessieovereen‐
komsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Margaret Mulder en de cliënt.

Basis uitgangspunt
De Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn en voor de keuze die hij maakt met
betrekking tot het aangaan van een consult bij Margaret Mulder en het al dan niet opvolgen van een
advies.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR BEWEGING
1. Een opdracht komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de afspraak
overeenkomst.
2. Margaret Mulder is niet aangesloten bij een beroepsvereniging. De geboden dienst komt in
principe niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar of gemeente.
3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de
vergoedende instanties hanteren, ligt geheel bij de cliënt zelf.
4. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt, tenzij de cliënt daar zelf expliciet om vraagt.
5. Wanneer men niet op een afspraak komt zonder minimaal 24 uur van te voren te hebben
afgezegd, is men het bedrag van de afspraak verschuldigd. Indien de behandelaar de
afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van de afspraak.
6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de
cliënt in verzuim. De cliënt ontvangt dan een betalingsherinnering. Indien vervolgens niet aan
de betalingsverplichtingen wordt voldaan, wordt de vordering overdragen aan incasso
advocaten. Margaret Mulder behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te
schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
7. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Margaret
Mulder, dan zijn de voorwaarden van Margaret Mulder van toepassing. Enig andersluidend
beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
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PRIVACYVERKLARING
Door deze verklaring te lezen stemt u toe met de inhoud van deze verklaring. Wij raden u aan deze
zorgvuldig te lezen.
Omdat wij niet kunnen garanderen dat derden op een veilige betrouwbare manier met uw
persoonsgegevens omgaan, is deze verklaring niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links in e‐mails zijn verbonden.

Gebruik van persoonsgegevens
Door te bellen of te e‐mailen naar Praktijk voor Beweging, laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Wij gebruiken van de door u verstrekte gegevens uw naam en contactgegevens uitsluitend om met u
contact te leggen, afspraken te plannen en uw vragen te beantwoorden.
Wij zullen uw contactgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden gebruiken.

Vertrouwelijkheid
De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen. Verder zullen wij
de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is
vanwege de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten doen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Wij gaan ervan uit dat de cliënt eigenaar is van zijn gegevens.
Digitaal worden alleen de e‐mailadressen van de cliënt opgeslagen.
Behalve adresgegevens en telefoonnummer, worden privacygevoelige gegevens verkregen tijdens
consulten, opgeschreven en bewaard voor zover dat nodig is, alleen voor de duur en voortgang van
de consulten.
Desgewenst kan de cliënt te allen tijde de aantekeningen inzien en aan het eind van een traject zijn
gegevens inclusief de aantekeningen die tijdens het leerconsult gemaakt zijn, meenemen.
Indien de cliënt zijn aantekeningen niet wenst mee te nemen, worden zij vernietigd.
Persoonlijke informatie verkregen tijdens een consult of telefoongesprek wordt niet digitaal verwerkt
of opgeslagen.
Mocht het voorkomen dat uw gegevens anoniem in een onderzoek verwerkt worden, dan gebeurt
dat alleen nadat u hiervoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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