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ALGEMENE VOORWAARDEN: 

Annulering en afmeldingen: 
Bij verhindering, graag uiterlijk 24 uur van te voren afmelden, anders ben ik helaas genoodzaakt de 
sessie volledig door te berekenen. Ik heb het recht afspraken kosteloos te verzetten in geval van 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor de 
sessie niet naar behoren kan worden uitgevoerd. 

Betaling: 
Facturen worden per e-mail verstuurd. 

Betalingen van klanten worden rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de ING-bank 
Rekeningnummer IBAN NL11 INGB 0007544385 Trancevoormeerbeleven, G.Kuijper o.v.v. je naam, 
datum van de behandeling en factuurnummer. 
 

Betaling van een traject bestaande uit 3 sessies, vindt plaats binnen een week na de eerste sessie.  

Betaling van een losse energetische sessie vindt plaats direct na de sessie.  

Betaling van een traject bestaande uit meer dan 5 sessies, vindt plaats binnen 7 dagen na de eerste 
sessie. Afspraken hierover worden voor de start van het traject schriftelijk vastgelegd.  

Sessieduur: 
De genoemde prijzen zijn per sessie, niet per uur. Of een sessie nu 45 minuten of 80 minuten duurt. 
De duur is afhankelijk van het doel en de voortgang tijdens de sessie.  

Geen medische diensten: 
Ik ben geen arts, psychiater of psycholoog en ik stel dus geen medische diagnoses. Alle sessies zijn 
daarentegen gebaseerd op binnen het vakgebied van energetische, hypnotherapeuten bekende, 
gedocumenteerde en aanvaarde methodes. Energetische behandelingen en hypnotherapie 
vervangen geen reguliere medische zorg. Als klant blijf je te allen tijden zelf verantwoordelijk voor je 
eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid.  

Geen garantie mogelijk: 
Geen enkele energetische sessie of hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde 
manier. Geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een 
garantie geven. Het voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou niet alleen onjuist zijn, maar 
ook onethisch. Ik kan wel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om iedere klant te helpen. Een 
deel van het werk ligt ook bij de klant zelf. 

Betwisting: 
Met energetische sessies en hypnotherapie behaal je mooie resultaten. Toch voorziet deze Algemene 
Voorwaarde van een betwistingsclausule. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de klant 
over de methoden, is verhaal niet mogelijk. Het resultaat is naast de inzet van de sessie gever ook 
afhankelijk van de motivatie én de toewijding van de klant.  

Aanvaarding:  
Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze 
algemene voorwaarden.      


