
Algemene voorwaarden

Datum: 25 oktober 2021

Geboortedans is gevestigd in Gieten en valt onder Nijhuisman ingeschreven in de kamer van 
koophandel onder nummer 81763816. 

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op Geboortedans en de Cliënt, en voor iedere vorm
van begeleiding: individueel als in groepsverband, dansles, dans coaching, zintuigen coaching en 
lichaamgerichte coaching, zowel eenmalig als traject.

Overeenkomst
a) Een overeenkomst tussen Geboortedans en een Cliënt ontstaat na het invullen en indienen van 
het inschrijfformulier waarna een verplichting tot het nakomen van de afspraken ontstaat voor 
beide partijen. 
b) Een overeenkomst tussen Geboortedans en de Cliënt kan bestaan uit:
(1) Geboortedans zwangerschapsdans les
(2) Geboortedans methode dans coaching
(3) Geboortedans methode zintuigen coaching
(4) Lichaamsgerichte coaching
c) Geboortedans heeft het recht te stoppen met de dienstverlening als de Cliënt niet tijdig aan haar
verplichtingen heeft voldaan.
d) Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving zijn kosten die Geboortedans moet maken 
om het verschuldigde bedrag te incasseren bij de Cliënt te verhalen op de Cliënt.

Deelname
a) Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
b) Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vult de Cliënt het inschrijfformulier in.
c) De Cliënt kan tot 3 uur voor aanvang van een bijeenkomst kosteloos afmelden. Bij afmelden 
binnen 3 uur voor het begin van de sessie / les wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
d) Buitengewone omstandigheden leveren voor Geboortedans altijd overmacht op en ontheffen 
Geboortedans van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Geboortedans ontslagen van 
haar verplichting de overeenkomst na te komen.

Betalingstermijn
a) Een eenmalige dansles of coaching sessie mag contant tijdens de bijeenkomst of achteraf 
betaald worden binnen een termijn van 2 weken.
b) Geboortedans dans coaching van 3 sessies dient vooraf betaald te worden. 
c) Geboortedans zintuigen coaching van 3 sessies dient vooraf betaald te worden.
d) Geboortedans dans + zintuigen coaching van 6 sessies dient de helft vooraf betaald te worden; 
de andere helft achteraf binnen 2 weken na de factuurdatum.
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Aansprakelijkheid
a) Geboortedans kan de Cliënt vragen nadere informatie te verstrekken, of na overleg en met 
goedkeuring van de Cliënt een specialist raadplegen alvorens toestemming tot deelname te 
verlenen.
b) De inhoud van alle activiteiten van Geboortedans wordt naar eer en geweten en met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
c) Deelname aan een activiteit geschiedt op eigen risico. Adviezen gegeven door Geboortedans zijn
altijd vrijblijvend.
d) Geboortedans is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen en/of 
vermissing van spullen van de Cliënt en/ of haar (ongeboren) kind(eren) door deelname aan een 
activiteit.

Eigendomsvoorbehoud
Op de documenten Geboorteboek en Geboortedans rust copyright. De auteursrechten liggen bij 
Margé Huisman.

Privacyverklaring
Alles wat gezegd en gedaan wordt tijdens Geboortedans blijft tussen ons. Persoonsgegevens, 
verslaglegging en beeldmateriaal worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, 
tenzij daarvoor door jou toestemming is gegeven. Informatie dat gedeeld wordt in de Signal 
berichten appgroep Geboortedans (kijk op www.signal.org) wordt via end-to-end encryptie 
beveiligd, is niet door derden in te zien en valt onder de privacyregeling van Signal.
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