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Algemene Voorwaarden & Informed Consent  
 
Algemeen 
Acupunctuur- en kruidenbehandelingen vallen in Nederland onder de complementaire geneeswijzen, 
ze zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunde. Je bent zelf verantwoordelijk voor de acties 
die je al dan niet onderneemt aangaande je gezondheid. Wij adviseren je om bij 
gezondheidsklachten altijd de huisarts te informeren. 
De inhoud van onze website is van informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige 
schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze 
website. 
 
Gegevens 
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als 
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw 
persoonlijke en medische gegevens zodoende conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) je privacy te waarborgen. Wij zullen je gegevens nooit aan derden 
verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming. 
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze privacy statement onder ‘AVG’. 
 
Betalingsvoorwaarden 
• Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden, anders brengen wij het 
gehele consult in rekening.  
•  Annuleren of verzetten van een afspraak kan telefoon of per mail, niet per Whats app. 
• Betaling dient direct na afloop van de behandeling te gebeuren per pin. Een pinaparaat is 
aanwezig in de praktijk, deze accepteert geen creditcard of mastercard.  
•  Voor online consulten ontvang je voorafgaand aan het consult een betaallink, deze dien je te 
betalen voordat we online gaan. 
 
Omgangsvormen 
Wij nemen ons vak als TCM-behandelaar zeer serieus. Wij zullen geen handelingen verrichten die in 
strijd zijn met beroepsethische opvattingen of met de gedragsregels die vanuit onze 
beroepsverenigingen gelden. Wij vinden persoonlijke hygiene van zowel de therapeut als de patient 
belangrijk . 
 
Zorgverzekering 
Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg of alternatieve 
zorg. Dit wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed in aanvullende verzekeringen. Het is je eigen 
verantwoordelijkheid om na te gaan bij je zorgverzekeraar of en hoeveel er vergoed wordt. De 
factuur van de behandeling ontvang je per mail en dien je zelf in bij de zorgverzekeraar. 
 
Aansprakelijkheid 
De diagnose en het behandelplan worden voor de behandeling met je besproken. Als je eventuele 
bezwaren hebt tegen bepaalde handelingen zoals moxa, guasha of cuppen, dan geef je dat voor de 



behandeling aan. Hoewel wij ons uiterste best doen om je klachten te verhelpen, kunnen wij je helaas 
geen garantie bieden op genezing of verbetering.  
 
Colofon 
De auteursrechten van deze website berusten bij de eigenaar van de website, Martine Cornelissen. 
Het is toegestaan de inhoud voor privégebruik te downloaden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan 
(een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te kopieren of anderszins te 
verveelvoudigdigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur.  
 
Door dit formulier te ondertekenen geef je aan dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden 
en dat wij je je gegevens mogen opslaan in je medische dossier.  
 
 
 
 


