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Algemeen 

◦ Bij het maken van een afspraak bij Lagom Lifestyle gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden te vinden 

op de website. Lagom Lifestyle gaat ervanuit dat de cliënt voorafgaand deelgenomen heeft aan deze voorwaarden. 

◦ Lagom Lifestyle zal alle informatie van de cliënt en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering 

van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.  

◦ Lagom Lifestyle zal een geheimhoudingsverplichting zoals hierboven beschreven opleggen aan alle bij de uitvoering 

van de diensten ingeschakelde derden.  

◦ Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Lagom Lifestyle aanbiedt. Cliënten die 

hier wel op inspelen worden verzocht de praktijk per direct te verlaten en zijn niet meer welkom. Bij verdenking van 

seksuele intimidatie volgt er aangifte bij Justitie.  

Afspraken  

◦ Lagom Lifestyle behandeld alleen op afspraak. 

◦ Elke afspraak, zowel telefonisch, sociaal media als via e-mail gemaakt, is bindend. 

◦ Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken 

die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden voor 

50% berekend.  

◦ Mocht Lagom Lifestyle door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken 

behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende 

behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt. 

◦ Lagom Lifestyle behoudt zich te allen tijde het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf 

van reden. 

Behandelingen 

◦ Tijdens de eerste afspraak is er een verplichte intake/anamnese over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en 

medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid daarvan.  

◦ Aan de hand van de intake, maar ook tijdens de behandeling kan Lagom Lifestyle besluiten om niet (verder te) 

behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra-indicaties onder aan deze 

Algemene Voorwaarden. Vraag bij twijfel uw specialist of huisarts om advies.  

◦ Lagom Lifestyle is geen fysiotherapeut, psycholoog of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of 

blessures of andere verwondingen of aandoeningen.  

◦ Een behandeling bij Lagom Lifestyle is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische 

behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de 

behandeling te melden. 

◦ Voorafgaande aan de behandeling dient u een akkoordverklaring te ondertekenen voor het plan van aanpak. 

◦ De cliënt heeft recht op inspraak op zijn behandeling. 

Tarieven en betalingen 

◦ De betalingen van de behandelingen gaan reeds via factuur. 

◦ Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 

◦ Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim. De verplichtingen van Lagom Lifestyle tot het 

verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, 

terwijl de wederpartij met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. 

◦ Alle buiten rechterlijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt/werkgever. Daaronder vallen de kosten van 

advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke 

tarieven. 

◦ Voor het geval naar het oordeel van KKpraktijk de financiële positie van de cliënt risico’s met zich mee brengt, is 

Lagom Lifestyle gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling. 

◦ Lagom Lifestyle behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de 

tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd. 

Dossierbeheer en inzage recht 

◦ Lagom Lifestyle zal van de cliënt en/of werknemers van de werkgever een dossier bijhouden.  

◦ Naast Lagom Lifestyke heeft slechts de cliënt en/of werknemers van de werkgever recht op inzage in dit dossier. De 

werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een 

schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een 

wettelijke regeling.  

◦ Wanneer een behandeling wordt afgerond zal het dossier twee jaar bewaard blijven. 
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Hygiëne & Ethiek 

◦ Van de cliënt wordt verwacht dat deze schoon verschijnt op de gemaakte massagebehandeling.  

◦ De cliënt kan van Lagom Lifestyle verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken 

worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen. 

◦ Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een 

behandeling.  

Kortings- en Massagebon 

◦ Massagebonnen en andere actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. 

◦ Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties of abonnementen, tenzij anders vermeld. 

◦ Op de massagebon wordt geen wisselgeld teruggegeven. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon 

uitgeschreven. 

◦ De massagebon is verkrijgbaar voor ieder gewenst bedrag. 

◦ Kortingen zijn niet van toepassing op de aanschaf van de massagebon. 

◦ Alleen originele bonnen van Lagom Lifestyle worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde massagebonnen 

kunnen niet meer worden geannuleerd. 

Abonnementen 

◦ Alle massageabonnementen zijn na afgifte 1 jaar geldig en kunnen niet meer worden geannuleerd na betaling. 

◦ Kortingen en andere acties zijn niet van toepassing op de aanschaf van een abonnement, tenzij anders vermeld. 

◦ De 10 ritten abonnementen zijn enkel door 1 cliënt inwisselbaar 

◦ Bij de 20 ritten abonnementen kunnen 5 ritten door anderen worden gespendeerd.  

Aansprakelijkheid 

◦ Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Lagom Lifestyle niet aansprakelijk zal stellen voor bij- 

en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is. 

◦ Lagom Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend 

en/of verzwegen gezondheidsaspect. 

◦ Lagom Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke 

bezittingen van de cliënt. 

Klachtenprocedure  

◦ De cliënt dient schriftelijk een klacht in. Dit kan per brief of via een klachtenformulier; 

◦ Lagom Lifestyle stelt vast of de klacht wel of niet behandeld moet worden; 

◦ Als de klacht niet behandeld wordt, stelt Lagom Lifestyle de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte; 

◦ Als de klacht wel behandeld wordt, stelt Lagom Lifestyle de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogt; 

◦ De sportzorgmasseur handelt de klacht binnen drie weken af; 

◦ De brieven worden geregistreerd en bewaard in het archief; 

◦ Bij klachten omtrent massage behandelingen kan er inzage verkregen worden in het klachtenreglement van de NGS. 

Zij kunnen eventueel bemiddelen.  

Contra-indicaties 

Er mogen geen massagebehandelingen gegeven worden bij: 

◦ Koorts 

◦ Infectieziekten: verkoudheid, griep, keelontsteking enz. 

◦ Te veel pijn 

◦ Extreme vermoeidheid en uitputting 

◦ Slechte algemene toestand 

◦ Algemeen onwel zijn: misselijk, braken, diarree 

◦ Pathologie: hart, tumoren, neurologische aard, traumatische aard, orthopedische aard, psychische aard enz. 

◦ Besmettelijke huidaandoeningen (steenpuisten) 

◦ Onverklaarbare aandoeningen: gewichtsverlies, transpireren, duizeligheid en vermoeidheid. 


