
Algemene voorwaarden Praktijk Ank de Groot:         

Als u afspraken maakt voor de diensten die Praktijk Ank de Groot aanbiedt dan gaat u 

akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. 

Alle bedragen genoemd op deze website zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeldt. 

Praktijk Ank de Groot behoudt het recht om ten alle tijden prijswijzingen aan te brengen. 

De betaling dient contant of via tikkie/betaalverzoek direct na de afspraak te worden 

voldaan. 

Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of worden verplaatst, tenminste 24 uur van 

tevoren, of bij het niet nakomen van een afspraak wordt er € 27,50 in rekening gebracht. 

Praktijk Ank de Groot heeft ten alle tijden het recht om cliënten, zonder opgaaf van redenen, 

een behandeling te weigeren. 

Je begrijpt dat de verschillende diensten die Praktijk Ank de Groot aanbiedt coaching/familie 

opstellingen/healing/hypnose en diverse cursussen geen vervanging is voor medische zorg. 

Je zult evt. je huidige medische behandeling incl. medicijnen voortzetten en nooit starten of 

stoppen zonder advies van een medisch bevoegde professional. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor de gevolgen als je belangrijke informatie over jouw medische of 

psychische problemen achterhoudt. 

Je kunt geen rechten ontlenen aan resultaten, adviezen of inzichten die voortvloeien de 

diensten die Praktijk Ank de Groot aanbiedt.  

Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die deze manier van deze 

diensten biedt, ze kunnen wel bijdrage leveren aan een genezing- of helingsproces.   

Als je momenteel onder behandeling van een arts of specialist bent , of als je in het verleden 

onder behandeling bij een psycholoog of psychiater bent geweest, wil je dat dan aangeven 

bij de afspraak.  

Praktijk Ank de Groot kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige 

fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of 

deelnemen aan sessies, workshops of cursussen georganiseerd door Praktijk Ank de Groot. 
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