
Spelregels voor de samenwerking tussen de klant
de therapeut van Van appel tot zeekraal

De therapeut is geen arts en stelt geen diagnose. 

De therapeut kan de klant niet genezen, maar zal zich inspannen om zodanige adviezen en 
begeleiding te geven aan de klant dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam van de klant 
kan worden geactiveerd. Voorwaarde daarbij is dat de klant de adviezen opvolgt. De therapeut en 
de klant spannen zich dus samen in. Er geldt geen verplichting tot het behalen van een bepaald 
resultaat. 

Voor (al dan niet acute) medische zorg wendt de klant zich tot een arts of specialist.
De klant zal gedurende de samenwerking eventuele medische behandelingen door een arts of 
specialist en/of door hen voorgeschreven medicatie voortzetten. De klant stopt uitsluitend met 
deze behandeling of medicatie op advies van de behandelend arts of specialist.

De klant zal de therapeut eerlijk en zo volledig mogelijk informeren over diens gezondheid. De 
therapeut zal de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen.

De therapeut werkt niet met (ex-)kankerpatiënten (lees: mensen die in de afgelopen 10 jaar kanker 
hebben gehad), hartpatiënten of patiënten met een (geschiedenis van een) acute of 
levensbedreigende aandoening die regulier medische zorg nodig hebben. De klant verklaart dat 
deze situatie op hem of haar niet van toepassing is. Mocht daarin verandering komen, dan zal de 
klant dat zo snel mogelijk aan de therapeut laten weten.

Alle sessies worden in rekening gebracht tegen de traject prijs die vermeld staat op de website van 
de praktijk. Deze prijs kan jaarlijks worden aangepast. De rekening voor (de sessies in het) traject 
wordt, tenzij anders afgesproken, voorafgaand aan de eerste sessie voldaan. De klant zal de 
factuur per e-mail of desgewenst in gedrukte vorm ontvangen.

Korte vragen tijdens het traject kan de klant kosteloos stellen op info@vanappeltotzeekraal.nl of 
tijdens het telefonisch spreekuur op maandag en vrijdag van 12.00 - 13.00 uur. 
Telefoongesprekken of e-mails die 15 minuten of langer duren om te beantwoorden worden als 

Karekiet 7, 5221 HA ’s-Hertogenbosch    KvK 68647026        
Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de spelregels (algemene voorwaarden) die ook op de website 
van vanappeltotzeekraal.nl staan vermeld.

mailto:info@vanappeltotzeekraal.nl


telefonische sessie in rekening gebracht tegen € 45,00. Betaling dient uiterlijk binnen zeven dagen 
na dagtekening van de factuur te zijn ontvangen.

De kosten van voedingssupplementen, kruidenpreparaten, bloed- en ontlastingsonderzoeken 
komen voor rekening van de klant en zitten niet inbegrepen in de prijs.

Als de therapeut op verzoek van de klant schriftelijk verslag uitbrengt aan de behandelend arts of 
specialist, dan wordt de tijd die besteed is aan het opstellen van die verslaglegging in rekening 
gebracht bij de klant tegen een tarief van € 90,00. Betaling dient uiterlijk binnen zeven dagen na 
dagtekening van de factuur te zijn ontvangen.

Op dit moment is de praktijk bereikbaar op maandagen en vrijdagen. Korte vragen die per e-mail 
worden gesteld, worden - indien mogelijk - ook op de andere werkdagen beantwoord. In het 
weekend en tijdens vakanties en feestdagen is de praktijk gesloten en worden berichten niet 
beantwoord.

Iedere aansprakelijkheid van Van appel tot zeekraal en/of de behandelend therapeut is beperkt tot 
het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is 
gedekt en bij gebreke van dekking tot het bedrag van de door de klant betaalde sessies.

Door ondertekening van deze spelregels verklaart de klant dat hij of zij deze heeft gelezen, heeft 
begrepen en met de inhoud daarvan instemt.
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