Algemene Voorwaarden
Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voedingstherapeut: Susan Gerl, in het bezit van een Nederlands diploma Orthomoleculair
Epigenetisch Therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd Voedingstherapeut.
Cliënt: degene aan wie door de Voedingstherapeut advies verleend wordt.
Gesprek: adviesgesprek plaatshebbende in de praktijk van de Voedingstherapeut.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Voedingstherapeut gevestigd is.
Artikel 2, Algemeen
De Voedingstherapeut geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven
praktijkadres, telefonisch of via beeldbellen.
Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.
Artikel 3, Verhindering
Gemaakte afspraken, zij het mondeling, telefonisch, per mail of online, kunnen tot 24 uur van
te voren geannuleerd of verzet worden.
Bij te laat of niet annuleren wordt € 25,- in rekening gebracht.

Artikel 4, Tariefstelling
De Voedingstherapeut deelt de cliënt vooraf mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er
gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen. De
Voedingstherapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich
onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de
overeenkomst, waarbij de Voedingstherapeut zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk
kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Artikel 5, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt na ieder gesprek contant of per PIN aan
de Voedingstherapeut. Bij online evenementen of lezingen geschiedt de betaling vooraf.
Artikel 6, Intellectuele eigendom
De Voedingstherapeut behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte
adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende
informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of
naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de
Voedingstherapeut noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern
gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch
door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel,
waarvoor ze door de Voedingstherapeut verstrekt zijn.

Artikel 7, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De Voedingstherapeut heeft het recht de overeengekomen gesprekken dan wel
werkzaamheden op te schorten als zij door omstandigheden, die buiten haar eigen invloed
liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden zijn ziekte of
omstandigheden die buiten haar eigen invloedssfeer liggen en niet bekend zijn bij het sluiten
van de overeenkomst.
Als het blijvend onmogelijk is voor de Voedingstherapeut om haar verplichtingen na te
komen dan kan de overeenkomst ontbonden worden voor dat deel dat nog niet nagekomen
is.
Artikel 8, Aansprakelijkheid
Het advies van de Voedingstherapeut is gericht op resultaat zonder dat dit resultaat
gegarandeerd wordt. De Voedingstherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit van schade of
letsel voortvloeiend of in verband houdend met de door de opvolging van de door de
Voedingstherapeut verstrekte adviezen.
De Voedingstherapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of letsel die
voortkomt uit verzwegen dan wel onbekende gezondheidsaspecten van de cliënt.
Artikel 9, Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de Voedingstherapeut en de cliënt is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

