
Algemene voorwaarden NEI Praktijk Yvonne 

 

1. Algemeen 

 

NEI Praktijk Yvonne is een praktijk voor coaching en therapie en is opgericht door Yvonne 

Custers, gevestigd te Nijmegen. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer: 82920230 en aangesloten bij het CAT en voldoet hiermee aan de WKKGZ (wet 

kwaliteit, klachten en geschillenzorg). NEI Praktijk Yvonne richt zich op het coachen en 

behandelen van volwassenen. Dit kan door middel van een persoonlijke behandeling of een 

afstandsbehandeling. 

 

2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid  

 

NEI Praktijk Yvonne vindt het belangrijk dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor 

zijn eigen helingsproces tijdens en na een behandeling. De therapeut heeft hierin een 

ondersteunende rol. 

 

NEI Praktijk Yvonne en de coach Yvonne Custers zijn niet aansprakelijk voor eventuele 

gevolgen van de therapie, zoals keuzes die worden gemaakt die invloed hebben op de cliënt 

zijn/haar leven en zijn/haar omgeving. NEI Praktijk Yvonne is niet aansprakelijk voor directe 

of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit- of in verband met de geboden diensten. Bij 

het adviseren van (homeopathische) middelen is het op verantwoording van de cliënt of deze 

middelen genomen worden. NEI Praktijk Yvonne is tevens niet aansprakelijk voor 

beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. 

 

Bij lichamelijke- en psychische klachten kan NEI Praktijk Yvonne andere disciplines 

aanraden, zoals de huisarts. Daarbij is het wederom de verantwoordelijkheid van de cliënt 

zelf in het maken van de keuzes met betrekking tot hulpverlening. Reguliere hulpverlening 

gaat heel goed samen met de therapie en coaching van NEI Praktijk Yvonne. 

 

3. Toepassing  

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke 

afspraken en eventuele overeenkomsten van of met NEI Praktijk Yvonne en alle daarmee 

verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.  

 

4. Verhindering  

 

Het afzeggen van een afspraak dient uiterlijk 6 uur van te voren worden gedaan. Indien dit 

niet het geval is, worden de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening 

gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, zowel telefonisch of per e-mail.  

 

5. Vertrouwelijkheid 

 

NEI Praktijk Yvonne is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in 

het kader van de therapie sessies. 

 

 



6. Betalingsvoorwaarden 

 

De cliënt is op de hoogte gesteld van het gevraagde tarief voor de sessie of het traject. De 

betaling van een losse sessie vindt per betaalverzoek plaats binnen twee weken na de 

sessie.  

 

De betaling van een volledig traject wordt na bevestiging van aanmelding via factuur en 

betaalverzoek overgemaakt voor de start van het traject. Na ontvangst van de betaling zal de 

eerste sessie worden ingepland.   

 

Wanneer er door redenen vanuit de cliënt niet voortgezet kan worden met een traject in de 

afgesproken tijd, heeft de cliënt tot 12 maanden tijd, vanaf de ingangsdatum van inschrijving, 

om het traject te hervatten. De kosten kunnen niet geretourneerd worden. Alleen bij 

uitzonderlijke situaties in overleg met Yvonne.  

 

7. Klachtenprocedure  

 

Als er klachten zijn betreffende de hulpverlening en dienstverlening kan dit besproken 

worden met de therapeut Yvonne Custers van NEI Praktijk Yvonne. Is dit niet bevredigend 

dan kunt u met uw klacht terecht bij de geschillencommissie GAT (Geschilleninstantie 

Alternatieve Therapeuten). 

 

 

 

 

                


