Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van massagepraktijk Limani hebben betrekking op alle
massagebehandelingen, workshops, cursussen en alle andere vergelijkbare
activiteiten georganiseerd door massagepraktijk Limani.
In deze voorwaarden gelden de volgende definities;

1. Massagepraktijk Limani – Miranda Tiehuis – Kvk nr: 80289584
gevestigd aan Jacobsonstraat 31 in Wierden
2. De cliënt/deelnemer, iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij
massagepraktijk Limani aanmeldt voor een massage, workshop of cursus

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst
1.1) De boeking of deelname aan een workshop, cursus, massage, of andere
activiteiten aangeboden door massagepraktijk Limani via de website, per mail,
telefoon of anderzijds, betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze
algemene voorwaarden.

1.2) Elke cliënt is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de massage te
melden aan de masseur. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen
belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelend arts en/of
fysiotherapeut.

Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering
2.1) Voor de babymassage cursus geldt dat, in verband met de maximale
groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft. Dit kan via
emailadres: massagepraktijklimani@gmail.com.

2.2) Een massage dient vooraf gereserveerd te worden.
2.3) De deelnemer dient het verschuldigde tarief voor aanvang van de babymassage cursus in één keer op rekening NL26 RABO 0328 3143 23 tnv M.B. Tiehuis
te voldoen.

2.4) Bij niet of niet‐tijdige betaling van de babymassage cursus heeft
massagepraktijk Limani het recht om de kosten op de deelnemer te verhalen.

2.5) Restitutie van het tarief van een cadeaubon van massagepraktijk
Limani is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.
2.6) Annulering van een reservering voor de babymassage cursus is tot 7 dagen
vóór aanvang van de 1e les kostenloos. Meldt de deelnemer zich binnen zeven
dagen vóór aanvang van de cursus af, dan brengen we 50% van het tarief in
rekening. Meldt de deelnemer zich niet af of is de annulering
op de dag van of tijdens de looptijd van de cursus dan brengen wij het gehele
cursusgeld in rekening.
2.7) Annulering van een reservering van een massage of aanmelding voor de
babymassage workshop is tot 24 uur vóór aanvang kostenloos.
Meldt de massage cliënt of deelnemer van de babymassage workshop zich binnen
24 uur voor aanvang van de massage of workshop af, dan brengen we 100% van
het tarief in rekening. Meldt de cliënt van de massage of deelnemer van de
babymassage workshop zich niet af of is de annulering op de dag van de massage
dan brengen wij het gehele bedrag in rekening.
Artikel 3 – Uitsluiting
3.1) Massagepraktijk Limani heeft het recht deelname van de aangemelde
deelnemer van de babymassage cursus te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig
aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 – Wijziging & Annulering
4.1) Massagepraktijk Limani heeft het recht de babymassage cursus te wijzigen en/of
te annuleren. Bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers. We zullen dit echter altijd zo
op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en
alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1) Aan alle informatie die tijdens de babymassage cursus wordt gegeven en de
inhoud van de reader (verstrekt tijdens de babymassage cursus) kunnen op geen
enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.
5.2) Massagepraktijk Limani is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van
eigendommen van de deelnemer op locatie.
Artikel 7 – Privacy
7.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk
behandeld en nooit doorgegeven aan derden. De privacy voorwaarden zijn
na te lezen op de website van massagepraktijk Limani
www.massagepraktijklimani.nl
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