
Algemene Voorwaarden  BE YOU energy 

 

1. Inschrijving intake en behandeling is strikt persoonlijk.  

Aanmeldingen per e-mail of telefoon impliceren uw akkoordverklaring met de 

algemene voorwaarden de privacy verklaring. 

2. Betalingsvoorwaarden 

De kosten voor Intake en/of een behandeling dienen na afloop van een sessie       

contant te worden voldaan. 

 3.  Verzetten afspraken intake en/of behandeling 

BE YOU energy behoudt zich het recht voor om, mocht daar onverhoopt reden toe 

zijn, een afspraak  voor intake en/of behandeling te verplaatsen. 

4.  Annuleren intake en of een behandeling 

 Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sessie. 

Indien een annulering/wijziging niet binnen 24 uur telefonisch of schriftelijk is gemeld, 

wordt het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

(Algemene Voorwaarden 2) 

5.  De Intake en/of behandelingen 

Hebben een educatief karakter en zijn niet bedoeld als preventie of behandeling 

van lichamelijke of psychische problematiek. Het impliceren zelfonderzoek, 

zelfbewustzijn, visualiseren, meditatie en bewuster leren omgaan met je energie, 

gedachten en emoties.  

De deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke 

gevolgen daarvan, en zal BE YOU energy niet verantwoordelijk stellen voor enig 

(vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn.  

BE YOU energy is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. 

6  De prijzen 

 Die op tijdstip van aanmelding op de site vermeld staan, maken deel uit van de 

overeenkomst hier kan niet onderhandeld over worden.  

7 Aansprakelijkheid  

De diensten van BE YOU energy zijn gericht op resultaat zonder resultaat te 

garanderen.  

7.1 Alle door BE YOU energy verrichte diensten 

Worden gedaan naar beste weten en kunnen. Adviezen, behandeling komen tot 

stand naar beste inzicht en conform de normen.  

 

BE YOU energy ,gaat er van uit dat de inlichtingen die de cliënt over zichzelf verstrekt 

op waarheid berusten. De cliënt of zijn/haar ouders/voogd bij minderjarigheid - is 

gedurende het traject en daarna zelf verantwoordelijk voor alle keuzes en 

beslissingen.  



De adviezen, coaching en behandeling door BE YOU berusten of zelfreflectie, 

zelfonderzoek, bewust omgaan met situaties en uitdagingen en vervangen nooit de 

diagnose van een (huis)arts of specialist.  

De cliënt draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen 

daarvan en zal BE YOU energy niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) 

psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn. BE YOU energy 

is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. 

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 

waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

9 Mogelijke geschillen tussen partijen 

Zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 

Alkmaar. 

 


