
 
 
Algemene Voorwaarden Natural Desiree 
 
Om ervoor te zorgen dat een behandeling voor zowel cliënt als behandelaar prettig verloopt, heb ik 
de volgende algemene voorwaarden opgesteld. Hierdoor is het voor beide partijen duidelijk wat er 
over en weer verwacht mag worden. Wanneer u een behandeling boekt accepteert u deze algemene 
voorwaarden. 
 
1. Definities  
1.1 Behandelaar: Désirée Rooijackers, hierna te noemen “ik of massagetherapeut”, uit naam van  
Natural Desiree 
1.2 Cliënt: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Natural Desiree  
 
2. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting  
2.1 Ik ben verplicht een dossier bij te houden met gegevens over je gezondheid.  
2.2 Iedere overeenkomst leidt voor mij tot een inspanningsverplichting waarbij ik gehouden ben  
mijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met zorgvuldigheid. Ik ga een 
inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren 
afhankelijk is. Uiteraard doe ik mijn uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken.  
2.3 De cliënt voorziet Natural Desiree vóór de eerste behandeling via een intakeformulier van alle 
gegevens, waarvan Natural Desiree aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de 
behandelingen.  
2.4 Bekijk op de website www.naturaldesiree.nl de contra-indicaties voor een massagebehandeling 
onder het tabblad Huisregels. 
 
3. Behandeling  
3.1 Afspraak  
Aanmelden voor een behandeling kan via Whatsapp, telefonisch of per email. Er zal altijd een bericht 
teruggestuurd worden, waarin gemaakte afspraken worden bevestigd.  
3.2 Tariefstelling en facturatie  
Het tarief per sessie en de tijd voor een specifieke Massage of Access Bars® behandeling staat 
vermeld op mijn website: www.naturaldesiree.nl. De prijzen zijn vermeld in euro’s en BTW vrijgesteld 
in verband met de KOR regeling. Een sessie duurt de aangegeven tijd plus maximaal 30 minuten voor 
intake en nagesprek, de betaling en het maken van vervolgafspraken. Aan het eind van een sessie 
betaalt de deelnemer contant of per Tikkie. In de praktijk is pinnen niet mogelijk. Aanbiedingen in 
advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. In overleg kan er 
ook een factuur verstuurd worden en achteraf betaald worden. Bij niet-betaling binnen de gestelde 
datum van 8 dagen na de plaatsgevonden sessie is Natural Desiree gerechtigd om vanaf de dag 
daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten 
verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede 
worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.  
Natural Desiree behoudt zich het recht voor deze tarieven op ieder moment te wijzigen. 
3.3 Verzorging 
Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met hygiëne. Graag verzoek ik u hier ook voor zorg te 
dragen. Mobiele telefoons worden uitgeschakeld in de behandelruimte om de rust en ontspanning te 
waarborgen. Zorg dat u na de massage voldoende water drinkt, zodat de afvalstoffen kunnen worden 
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afgevoerd. 
Natural Desiree verzorgt geen erotische massages. 
3.4 Annulering  
De cliënt kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie de afspraak annuleren door middel van een 
telefonische of schriftelijke notificatie. De behandelaar zal hier altijd op reageren door middel van 
een bevestiging telefonisch, via Whatsapp of per e-mail. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie 
alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief. Als ik door omstandigheden mijn afspraak 
niet kan nakomen, probeer ik zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met je in te plannen. 
3.5 Verhindering  
Indien de cliënt om welke reden dan ook verhinderd is om de sessie te volgen kan de cliënt deze 
telefonisch verzetten tot uiterlijk 24 uur van te voren.  
 
4. Persoonsgegevens & privacy  
4.1 Natural Desiree neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd 
systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
4.2 Graag verwijs ik u naar de Privacyverklaring van Natural Desiree. Deze staat op de website. 
 
5. Intellectuele Eigendomsrechten  
De intellectuele eigendomsrechten op de door Natural Desiree aan cliënt ter beschikking gestelde 
materialen en de website van Natural Desiree berust bij Natural Desiree. Het is cliënt nadrukkelijk 
niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te 
verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Natural Desiree. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan de naam 
“Natural Desiree” te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natural Desiree. 
 
6. Gezondheid  
6.1. Wanneer cliënt onder behandeling is bij een arts (specialist) vanwege een ernstige ziekte of 
psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient deze zijn/haar behandelend 
arts/specialist en Natural Desiree voor aanvang van deelname aan een behandeling hiervan op de 
hoogte te brengen. Aanmelding dient dan in overleg met de behandelend arts/specialist te 
geschieden. Tevens is het cliënt bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische 
diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.  
6.2. Cliënt is ervan op de hoogte dat deze altijd een arts dient te raadplegen bij langdurige (pijn) 
klachten.  
6.3 Allen behandelingen die aangeboden worden door Natural Desiree dienen voor  rust en 
ontspanning. De cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en draagt zelf de volledige 
verantwoording voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. 
 
7. Aansprakelijkheid  
7.1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Natural Desiree, is Natural Desiree 
op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat cliënt 
overkomt tijdens of als gevolg van een behandeling.  
7.2 Aansprakelijkheid van Natural Desiree voor indirecte schade, waaronder mede begrepen 
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten.  
7.3 Natural Desiree is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan wanneer ik ben 
uitgegaan van de door jouw verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante 
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.   
7.4 Natural Desiree is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen die je hebt meegenomen naar de praktijk.  
7.5 Natural Desiree is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt 
met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen. 



7.6 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Natural Desiree uit hoofde van een gebeurtenis – 
daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot  
maximaal voor een bedrag van de hoogte van de sessie per schade veroorzakend feit, waarbij een 
opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd, waarmee de schade een verband heeft. 
7.7 De aansprakelijkheid van Natural Desiree is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde 
van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Natural Desiree in het betreffende geval zal 
worden uitgekeerd.  
 
8. Beschadiging & diefstal  
Ik heb het recht om een schadevergoeding te eisen als je meubilair, apparatuur of producten 
beschadigt. Ik meld diefstal altijd bij de politie.  
 
9. Geheimhouding  
9.1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Natural Desiree gebonden aan strikte geheimhouding van 
vertrouwelijke gegevens die hij van cliënt krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan 
cliënt aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn.  
9.2. De behandelingen zijn vertrouwelijk van aard. Ik zal daarom nooit de inhoud van de sessies met 
anderen delen.  
 
10. Klachtenprocedure 
10.1 Indien cliënt een klacht heeft over mij voortvloeiend uit de overeenkomst is de cliënt verplicht 
om dit tijdig per email of brief kenbaar te maken aan Natural Desiree, doch binnen 1 maand na 
constatering. Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing.  
10.2 Voor geschillen over mijn behandelingen is Natural Desiree aangesloten bij NIBIG in het kader 
van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De rechten en plichten van cliënt en 
therapeut zijn onder meer vastgelegd in deze wet. Voor het indienen van een klacht neem je eerst 
contact op met Natural Desiree.  
 
11. Behoorlijk gedrag 
Ik verwacht dat de cliënt zich in de praktijk behoorlijk gedraagt, volgens algemeen aanvaarde 
normen. Als de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heb ik 
het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. De cliënt blijft  
verplicht tot betaling van de afgesproken behandeling.  
 
12. Recht  
Op elke overeenkomst tussen Natural Desiree en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. 
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse 
tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst versie. Ik behoud me het recht voor 
te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Elke verandering 
wordt kenbaar gemaakt op de website. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden 
uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.  
 
Aldus opgemaakt te Keldonk d.d. 1 januari 2022 
Aangepast te Keldonk d.d. 1 april 2022 inzake KOR regeling 


