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Algemene voorwaarden 
 

Algemene Voorwaarden voor de Acupunctuurpraktijk 

 

Praktijknaam  : Acupunctuur Waalre 

Vestigingsadres  : Willibrorduslaan 25B 

PC/Plaats   : 5581 GA  Waalre 

KvK nummer  : 73440779 

Datum   : 18 november 2019 

 

 

Artikel 1. Algemeen 

 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van 
Acupunctuur Waalre, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”.  

 
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend 

worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een 
uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.  

 
3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een 
overeenkomst goederen of diensten afneemt van de 

Opdrachtnemer.  
 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden 

van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 

5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige 
behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen 

die worden verricht met het doel de oorspronkelijke 
gezondheidsklachten van Opdrachtgever tegen te gaan.  

 
6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere 

bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie 
voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan 

dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  
 

7. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan 

niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate 

het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving 
van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
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8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer 
en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde 

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en 

de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 
genomen. 

 
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 

 
1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan 

wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot 
een enkele dan wel volledige behandeling.  

 
2. De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten 

indien de Opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor 

betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de 
overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de 

Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichte 
werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 

 
Artikel 3. Prijzen 

 
1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer 

gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.  
 

2. Betaling dient direct per pin na afloop van de behandeling te 
geschieden. Het betaalbewijs wordt direct overhandigd. Zolang er 

nog geen mogelijkheid is om per pin te betalen wordt een factuur 
uitgereikt welke binnen 2 dagen dient te worden voldaan per 

overboeking. 

 
3. De Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de 

overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de 
Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van 

verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen 
van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde 

onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, 
voor zover dit redelijk kan worden geacht.  

 
4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft 

plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, 
wordt in rekening gebracht. 

 
5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk 

te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te 
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zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan 
klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever 

geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. 

De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen 
van een klacht.  

 
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van 

een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per 

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de 
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag 

zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 

verschuldigde bedrag.  
 

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) 
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten 

ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op 
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 

Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft 
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk 

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele 
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de 

Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de 
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.  

 
8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de 

Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer 
geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of 

omgeruild ongeacht de staat van de verpakking. 
 

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

 
1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en 

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende 

stand der wetenschap. 
 

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 
de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld 

zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of daarvan de 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 
de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet 

aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de 
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever 

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
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3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte 

bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling 

te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze 
bijwerkingen zouden kunnen optreden.  

 
4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven 

van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.  
 

5. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei 
schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt 

tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds 

beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in 
voorkomend geval.  

 
6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten 

ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst 

te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer 
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 

voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 

schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdracht-
nemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie.  

 
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld 

van de Opdrachtnemer.  
 

8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden 
vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het 

handelen van deze derden niet aansprakelijk. 
 

Artikel 5. Verwerking van gegevens  
 

1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens 
vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

behandelovereenkomst (de grondslag). 
 

2. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard 
tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens 

eerder moeten worden vernietigd. 
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3. De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van 

de eigen gegevens (dataportabiliteit). 

 
4. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database met 

versleuteling of op papier in een afgesloten kast. Ook de computers 
waarop deze database is geïnstalleerd zijn beveiligd met een 

wachtwoord. 
 

5. Behandelovereenkomsten en dossiers worden na afronding van de 
behandeling gescand en digitaal achter twee sloten/ wachtwoorden 

bewaard.  
 

 

6. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de 
overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst zoals 

bedoeld onder de AVG gesloten. 

 
7. Alle verwerkte gegevens en het doel van de verwerking liggen vast 

in een Verwerkingsregister zoals bedoeld onder de AVG. Deze is op 
aanvraag in te zien.  

 
Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen 

 
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze 

voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van 
toepassing. 

 
2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is 

een Opdrachtnemer de eerste aangewezen persoon om zich in te 
spannen een conflict met een Opdrachtgever op te lossen. Daarvoor 

staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komt u er 

samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan de 
klachtenfunctionaris van Quasir worden ingeschakeld, waarbij de 

Opdrachtnemer is aangesloten.  
 

3. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de 
behandeling heeft de Opdrachtgever, na tussenkomst van de 

Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 
de Geschilleninstantie Quasir .  

 
4. Bij een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de 

omgang met persoons- en medische gegevens heeft de 
Opdrachtgever de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 
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5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen 
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 

onderling overleg te beslechten. 

 
Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

 
 

1. Van toepassing is steeds de laatste versie. 
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Privacy Policy 
 

UW PRIVACY 

 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een 

dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de 
geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw 

persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en 
gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling 

noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en 
werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, 

na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een 
andere zorgverlener. 

 
Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen: 

 
• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische 

gegevens  
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens 

hebben.  
 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden 
maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. 

 
Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw 

toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw 
toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben 

allen geheimhoudingsplicht. 
 

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, 

geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon 
voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, 

factuur/nota verstrekken). 
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PRIVACYBELEID 
 

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar 

van toepassing zijn 
 

(contact-) Gegevens Zorgverlener: 
• verantwoordelijk voor gegevensbescherming 

 
 

Doel gegevensvastlegging: 
• behandeling Acupunctuur en eventueel andere Traditionele Chinese 

geneeswijzen  
• verwijzing 

• administratie, maken van afspraken 
• innen van consultkosten 

• facturering t.b.v. cliënt  
• verzenden nieuwsbrief 

• voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte) 

 
 

Wij noteren in uw dossier: 
• naam, adres, woonplaats 

• telefoonnummer 
• e-mailadres 

• geboortedatum 
• zorgverzekeringsnummer 

• bankrekening t.b.v. incasso 
 

 
Bijzondere persoonsgegevens: 

• Burger Service Nummer (BSN) 
• medische gegevens 

• zaken m.b.t. seksualiteit 

• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, 
woon- en werksituatie, hobby’s/ sport) 

• contactgegevens van de huisarts 
 

 
Bij minderjarigen < 16 jaar: 

• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide 
ouders 

• schriftelijke toestemming van beide ouders 
 

 
Bewaartermijn dossier: 

• 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)  
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Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen: 
• om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, 

bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar 

een andere behandelaar; 
• voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw 

therapeut; 
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, 

onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen; 
• geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek 

 
Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van 

uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd. 
 

 
Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden 

gevraagd. 
 

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd  hebben wij 

daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.  
• uw naam, adres, woonplaats 

• uw klantnummer en/of geboortedatum 
• mogelijk BSN 

• de datum van de behandeling 
• korte omschrijving van de behandeling 

• de kosten van het consult 
 

 
Uw rechten: 

• Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en 
verwerken van uw gegevens; 

• Wij noteren uw toestemming in uw dossier; 
• Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel 

nodig is; 

• U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*; 
• U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het 

meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*; 
• U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw 

persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de 
AutoriteitPersoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ; 

• Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden. 
 

*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.  
 

 
Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de 

zorgverlener: 
• Boekhouder, voor de noodzakelijke gegevens t.b.v. de boekhouding. 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en 
hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

 
Met betrekking tot contact per email: 

• gebruik beveiligd systeem 
 

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt: 
• niet van toepassing, opgevraagde informatie wordt uitsluitend 

persoonlijk verstrekt. 
 

 
Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina: 

• Berichten die u plaatst op onze Facebook account zijn openbaar 
toegankelijk. 

Hier geldt de privacypolicy zoals geldend voor het gebruik van 
Facebook. 

• Ons cookiebeleid is te vinden op de website (zodra deze online is). 

Met betrekkinv tot What’s app: 
• Indien u ervoor kiest te communiceren d.m.v. Whatsapp, dan gaat u 

accoord met de privacypolicy zoals omschreven door Whatsapp. 
 

 
 

Digitale Nieuwsbrief: 
• Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen digitale 

Nieuwsbrief 
• Nieuwsbrief bevat Opt-out mogelijkheid 

 
 

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen: 
• Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.) 

• Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten) 

 
 

Meldplicht datalekken: 
• Wij beschikken over een protocol datalekken. 

 
 

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van 
gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. 

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG 
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Disclaimer 
 

Aansprakelijkheid 

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

• U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U 
blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat 

aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om 
een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben 

aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen 

voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op 
deze website. 

• De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, 
waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en 

er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites 
juist, volledig en actueel is.  

• De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke 

schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of 
voortvloeit uit: 

• het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de 
wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; 

• het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de 
inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks. 

 
Intellectuele eigendom 

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar 
van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud 

voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk 
niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere 

doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële 
exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of 

de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele 

eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder 
meer het gebied van privacy. 
 


