Huisregels & tips

Huisregels
- Houd u rekening met de afgesproken tijd. Het kan
namelijk zijn dat er een behandeling voor of na u
plaatsvind. Zorg daarom dat u op tijd bent.
- Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn of op
stil zonder trilfunctie te staan.
- Voor aanvang van een eerste behandeling worden een
aantal vragen gesteld met betrekking tot uw
gezondheid.
- Betaling wordt na de betreffende behandeling gedaan.
In geval van een 10-rittenabonnement wordt het
volledige bedrag van het abonnement geheel voldaan
bij de eerste behandeling.
(Er is geen pinmogelijkheid in de praktijk, het is daarom
enkel mogelijk om contant te betalen).
- De 10-rittenkaart is niet persoonsgebonden. De
geldigheidsduur van een 10-rittenkaart is 20 maanden,
ingaand op de dag van aankoop. Na afloop van de
geldigheidsdatum vervallen eventuele openstaande
behandelingen zonder restitutie van geldwaarde.
- De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van een jaar,
ingaand op de dag van aankoop, en is niet inwisselbaar
voor contant geld.
Daarnaast is er ook geen teruggave wanneer u minder
dan de cadeaubonwaarde aan massages afneemt.

- Indien u niet verschijnt op een afspraak of binnen 24u
afzegt, zal er 50% van de behandeling in rekening
worden gebracht. Zorg er dus voor dat u uiterlijk 24u
voor de aanvang van de behandeling uw afspraak afzegt
indien van toepassing.
- Hygiene vind ik erg belangrijk en ik draag hier ook zorg
voor in mijn praktijk. Ik stel het erg op prijs wanneer
mijn clienten ook zorg dragen voor een goede hygiene
door bijv gedoucht of opgefrist op een afspraak te
verschijnen.
- Wanneer u medicijnen gebruikt of in behandeling bent
bij andere therapeuten of arts, dient u dit altijd aan mij
te melden.
- One Balance is niet verantwoordelijk voor schade en
of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische
informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of
geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
- Al uw persoonlijke en medische gegevens worden niet
aan derden verstrekt. Mits u daar zelf schriftelijke
toestemming toe geeft.
- Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure
kan het zijn dat de behandeling zal worden gestaakt, en
u eventueel wordt doorverwezen naar een arts.
Vervolgbehandelingen zijn dan weer mogelijk zodra uw
behandelend arts hierin toestemt.
- One Balance is niet verantwoordelijk voor
beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke
bezittingen.
- Er worden GÉÉN erotische massages gegeven, en zullen
indien er toch naar gevraagd ALTIJD worden geweigerd.
Seksuele opmerkingen worden ook niet gewaardeerd.

Nog enkele tips:
- Eet voorafgaand aan uw massage niet te vet of te zwaar.
Het is beter om een uur voor de massage niet meer te
eten.
- Zorg dat u na de massagebehandeling voldoende water
drinkt. Het helpt u de afvalstoffen sneller af te laten
voeren.

