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❖ Wij werken enkel op afspraak. Bel of WhatsApp even om een afspraak te 

maken of boek je afspraak online. 

 

❖ TIP! Drink voor de massage voldoende water. Hierdoor zal je lichaam al 

tijdens en vooral na de massage optimaal herstellen. 

 

❖ Voor een goede behandeling is het prettig als je op tijd aanwezig bent. Te 

laat komen gaat af van de behandeltijd. 

 

❖ Voor aanvang van een eerste behandeling wordt er gevraagd of-, en wat 

de klachten zijn. Je kunt aangeven wat voor jou het doel van de 

behandeling is: bijv. klachtenvermindering en/of ontspanning. 

 

❖ Wij stellen samen in overleg een behandelplan op. Na 

toestemming/akkoord van de klant start de behandeling conform het 

behandelplan. De behandeling of serie van behandelingen en het resultaat 

daarvan worden regelmatig geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot 

aanpassingen van het behandelplan of het aanpassen dan wel stopzetten 

van de behandeling(-en). 

 

❖ Alle persoonlijke en medische informatie die je voor, tijdens of na een 

behandeling met ons deelt of aan ons toevertrouwd is vertrouwelijk en 

delen we niet met anderen. 

 

❖ Gelieve een haar- elastiekje mee te nemen 

 

❖ Gelieve te douchen na een sporttraining (als de mogelijkheid daar toe is) 

Droog je na het trainen af met een handdoek en gebruik een deo voor 

verfrissing. 

 

❖ Wij vinden hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige en frisse 

werkruimte en schone handdoeken. Vandaar dat wij van onze klanten 

verwachten dat zij hier ook zorg voor dragen. 

 

❖ Tijdens de behandeling is het voor de klant fijn dat de mobiele telefoon op 

stille modus staat. 

 



❖ Het ondergoed wordt tijdens de massage aangehouden met een grote 

deken en/of handdoek over je heen, met uitzondering van de BH.  

Als je je prettiger voelt om de BH aan te houden is dat natuurlijk ook 

prima.  

 

❖ Wij zijn een professionele massagepraktijk en 

biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het 

stoppen van de dienstverlening. 

 

❖ Wij zijn toegestaan de massage af te breken wanneer een klant zich niet 

respectvol of ongepast gedraagt. 

 

❖ Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling 

worden gestaakt en eventueel worden doorverwezen. 

 

❖ De klant begrijpt dat massages en vergelijkende behandelingen geen 

vervanging zijn voor medische zorg. 

 

❖ De afdrukken “Cup Kiss” die ontstaan tijdens CUPPING VACUSSAGE 

kunnen blauw/paarsachtige verkleuringen worden op de huid. Dit is 

volkomen normaal, Het geeft een intense vertraging van de 

lichaamsvloeistoffen en toxines in dat gebied. Op deze plekken is de 

bloedcirculatie niet goed. Dit is geen blauwe plek. Hoe dieper de 

verkleuringen des te erger de klacht. Deze kunnen een aantal dagen tot 

een week blijven zitten. 

 

❖ Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van 

verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke 

aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik. 

 

❖ Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke 

bezittingen. 

 

❖ Annuleren van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Niet of 

te laat geannuleerde afspraken (gereserveerde behandeltijd) worden in 

rekening gebracht. 

 

❖ Voor het maken van een afspraak kun je ons bellen, WhatsApp’en en e-

mailen, het contactformulier invullen of online een afspraak maken.  

 

❖ Wanneer je een reservering maakt ga je automatisch akkoord met onze 

huisregels en algemene voorwaarden. 



 

❖ Betaling vindt plaats via pin of contant. Of indien gewenst een factuur 

ontvangen via e-mail. 

 

❖ Bij het VOORDEELPAKKET dient vooraf het volledige bedrag te zijn 

betaald. Voordeelpakket is geldig binnen 6 maanden. Met dit pakket krijg 

je één behandeling Gratis! 

 

❖ Het VOORDEELABONNEMENT duurt drie maanden en betaal je per 

maand. Hiermee ben je voordeliger uit dan dat je losse behandelingen zou 

boeken. Je kunt hier kiezen voor twee of drie behandelingen in de maand. 

 

❖ Maak gebruik van één samengesteld pakket bij WAXING FACIAL | BODY 

gezichtsonderdelen 

 

❖ Na afloop geven wij je de tijd om even rustig bij te komen en op te staan, 

ga vooral eerst even rustig zitten voordat je weer gaat staan. Terwijl je je 

weer aankleedt en plaats neemt halen wij een glaasje water. 

 

❖ Drink na de massage altijd voldoende water, zo’n 2 liter.  

TIP! Doe er een citroenschijfje en wat gember bij voor de verfrissende 

smaak en het helpt extra “Detoxen”) Dit helpt om afvalstoffen af te voeren die 

door de massage vrijkomen. 

 


