
Algemene voorwaarden 

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en informed consent van de Simon Fransoo, 

acupunctuur en massagekliniek, vroedvrouwenpraktijk Brugge en vroedvrouw Simon. Met als 

vestiging Oostmeers 42, 8000 Brugge en praktijk in de Jonckheer Paul Coppietersdreef  7, 

8200 Brugge. En als ondernemernummer: 0658961382 en als RIZIV nummers: 4-09374-63-

003 (als vroedvrouw) en 4-19804-09-402 (als verpleegkundige) en ingeschreven bij de BAF 

(Belgian Acupuncture Fedration) als Aspirant-lid. 

• Bij de briefwisseling steeds ons logo op de omslagstaat. 

• Het bedrag van de infosessie of bijscholing dient betaald te zijn voor de aanvang van 

het event. 

• Wanneer u zich ingeschreven heeft en u kunt niet aanwezig zijn, dan wordt het bedrag 

niet terug betaald. Indien u nog niet betaald had, dien je als nog te betalen. 

o Indien u een aantoonbare en begrijpelijke reden hebt, dat u niet wist/kon weten 

de dag dat u ticket betaalde en ons dit ten laatste zeven dagen voor de aanvang 

van het event laat weten, kunnen we een gedeeltelijke terug betaling voorzien. 

Het volledige bedrag wordt nooit terugbetaald. 

• Facturen en tickets dienen binnen de 14 dagen na ontvangst betaald te worden. 

o Niet betaalde zaken worden tenlaatste gefactureerd tussen de eerste en de 

veertiende van de maand, volgende twee maanden na het plaats vinden van de 

onkosten. Bv een consultatie gaat door op 24 januari dan worden de 

openstaande bedragen gefactureerd tenlaatste tussen de 1 maart en 14 maart. 

o Dit met uitzondering als er derde betalersregeling van toepassing is, dan wordt 

er tenlaatste de veertiende van de maand, volgende twee maanden na dat wij 

een terugbetaling van de mutualiteit ontvangen hebben gefactureerd. 

• U bent akkoord steeds de facturen en tickets per mail te ontvangen, tenzij u dit anders 

opgeef. 

• Algemene factuurvoorwaarden: 

o Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, 

diensten en overeenkomsten van of met Vroedvrouw Simon, 

Vroedvrouwenpraktijk Brugge, Acupunctuur en massagekliniek en  Simon 

Fransoo onderworpen aan onderstaande voorwaarden. De klant erkent deze 

voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Bij professionele 

fout is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. 

o Onze facturen zijn contant en elektronische betaalbaar te Brugge, zonder 

korting behoudens andersluidende overeenkomst met de klant. 

o Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling 

▪ Een intrest verschuldigd aan 12% per maand. 

▪ Bij een eerste herinneringsbrief worden €5,00 forfaitaire kosten 

aangerekend 

▪ Bij een tweede en derder brief bedragen deze kosten €15,00. 

▪ Bij het uitblijven van betaling wordt een procedure gestart door een 

incassobureau of deurwaarder. 

▪ Hiervoor wordt bijkomend een forfaitaire kost van €15,00 

aangerekend. 

▪ Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de 

schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder 



ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn 

van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR 

per factuur. 

o Bij gebrek aan bezwaar wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Voor alle 

geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd. 

• Er kunnen ook administratieve kosten worden doorgerekend voor: 

o Per brief die wordt opgesteld wordt er €2,00 aangerekend 

o Opsturen van documenten €0,72 

o Aangetekend verzenden van documenten €6,03 

o Voor kopies een kost van €0,10 per pagina 

• Wij gaan ervan uit dat alle cliënte akkoord zijn met de algemene voorwaarwaarden en 

GDPR. 

▪ Doordat ze dit vakje aangevinkt hebben tijdens de inschrijving 

• Wij zijn niet verantwoordelijke voor ongevallen en kunnen er nooit voor aansprakelijk 

gesteld worden. 

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor foute informatie die wij geven en gaan er vanuit 

dat iedereen met een kritische blik te werk gaat met gegeven informatie. 

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat u doet met onze gegeven informatie. 

• KMO-portefeuille is niet van toepassing 

• Indien u een factuur nodig heeft, dient u deze per mail aan te vragen. Wij gaan er 

standaard van uit dat ons ticket geld als een geldig betalingsbewijs. 

• Een attest van aanwezigheid wordt pas gegeven op het einde van het event. 

• Het is onmogelijk om je ticket door te verkopen. 

• Enkel de persoon, wiens naam op het ticket vermeld staat, kan deelnemen aan het 

event. 

• Hierbij hopen wij u op de hoogte te hebben gebracht van onze algemene voorwaarden, 

het informd consent en de risico’s. De we voorzien dat u door het online boeken en het 

aanvinken van het vakje “ik ben akkoord met de algemene voorwaarden” de cliënt 

deze gevaren heeft doorgenomen en dat deze niet meer dienen herhaald te worden 

door de therapeut. Wanneer men de eerste afspraak telefonische gemaakt heeft krijgt 

men de algemene voorwaarden om te ondertekenen, hierbij gaan we ervan uit dat u de 

algemene voorwaarden en gevaren heeft doornomen en de therapeut deze niet meer 

dient te herhalen. 

• Bij betwisting is steeds de rechtbank van Brugge bevoegd. 
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