Praktijkregels ChristelMasseert
Tot stand gekomen op 6 juni 2018.
ChristelMasseert, gevestigd aan Victoriameer 149, 3825 VR, te Amersfoort, ingeschreven bij de KvK onder
nummer 67143148, hanteert de volgende regels om de goede orde in de massagepraktijk te bevorderen.

Gezondheid
Een massage is geen medische behandeling, medisch advies of een vervanging daarvan.
Wanneer je onder behandeling van een arts of specialist bent, vraag ik je om eerst met hem of haar te
overleggen of een massage toegepast mag worden.
Voor aanvang van de eerste behandeling vindt er een intakegesprek met je plaats. Ik stel je dan een aantal
vragen over je gezondheid om te bepalen of er belemmeringen (zogenaamde contra-indicaties) zijn om je te
masseren.
Bij vervolgafspraken vraag ik je voor aanvang of er in de tussentijd dingen zijn gewijzigd in je gezondheid.
Het kan zijn dat ik je op basis van je gezondheid niet kan masseren, of dat ik de massage moet aanpassen of
staken.
Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je mij alle relevante informatie over je gezondheid vertelt. Als je
informatie over je gezondheid hebt verzwegen, kan je mij niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de
massage.

Hygiene en ethiek
Om jou goed en veilig te kunnen masseren is hygiëne is heel belangrijk. Ik zorg er voor dat de hygiëne in mijn
massagepraktijk op orde is. Van jou verwacht ik dat je je persoonlijke hygiëne op orde hebt. Bijvoorbeeld door
je eerst thuis te douchen voordat je naar mijn massagepraktijk komt.
In mijn massages is er geen enkele sprake van erotiek in welke vorm dan ook.
Ik behoud mij het recht voor om je een massage te weigeren of om een massage voortijdig af te breken.
Bijvoorbeeld als je onder invloed bent van verdovende middelen, als je je persoonlijke hygiëne niet op orde
hebt of als je met verkeerde bedoelingen komt. De kosten van de massage breng ik dan wel in rekening.

Verzetten en annuleren
Je kunt je afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten of annuleren. De kosten voor niet of te laat
geannuleerde afspraken breng ik volledig bij je in rekening.

Mobiele telefoons
Graag je mobiele telefoon uitschakelen tijdens de massage.

Klachten
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen over mijn massage bij het Nederlands Genootschap voor
Sport en Wellnessmassage. Dat kan via de volgende link: https://www.ngsmassage.nl/klachten
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