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Algemene voorwaarden SynergieAdvies
Overeenkomst/ aansprakelijkheid
Bij het aangaan van een consult of traject ga je automatisch akkoord met de onderstaande
algemene voorwaarden. Dit gebeurt wanneer wij telefonisch, per sms, whatsapp, per mail,
Facebook boekingstool of mondeling een dag en tijdstip zijn overeengekomen.
Je gaat akkoord met het ervaren van een verschuiving binnen jouw fysieke, emotionele,
mentale en spirituele energiesysteem op het moment dat je een consult hebt ontvangen.
Natuurlijk begeleiden we jou/jullie hierbij, maar we zijn niet aansprakelijk voor de uitwerking
die een consult op jou heeft. De consulten die we geven zijn ondersteunend en ter
bevordering van jouw/jullie algehele welzijn.
De consulten bij SynergieAdvies zijn geen vervanging van reguliere geneeskunde, maar
vallen onder alternatieve geneeswijze. Bij twijfel over een lichamelijke klacht, zullen we je
doorverwijzen naar jouw behandelend arts/huisarts.

Geheimhouding
Op geen enkele wijze zal er informatie doorgegeven worden aan derden. Ook géén emailadres, telefoonnummer of mobiel nummer.

Betaling
Alle consulten die je hebt ontvangen dienen binnen 7 dagen te zijn voldaan, je ontvangt
hiervoor een factuur.

Annuleren
Een annulering dient telefonisch of per mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van
je naam en de datum + tijdstip van je afspraak. Indien een annulering niet binnen 24 uur
voor de afspraak kenbaar is gemaakt, wordt 75% van het verschuldigde bedrag in rekening
gebracht. Bij calamiteiten die een afspraak noodgedwongen verhinderen, kunnen we in
goede overeenstemming kijken naar een nieuwe afspraak.
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Klachten
Mocht je ontevreden zijn over een door ons geleverde dienst, dan doen we onze uiterste
best om daar samen met jou uit te komen. Mocht dit voor jou alsnog niet voldoende zijn dan
is het goed om te weten dat SynergieAdvies voldoet aan het Wkkgz-klachtrecht en
tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks
erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over deze klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer
informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.
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