
  Algemene voorwaarden. 

Beschikbaarheid: 

Holos is een eenmansbedrijf en kan geen 24 uurs opvang bieden. 

Therapie vindt plaats volgens afspraak van maandag t/m vrijdag, in principe overdag.  

In overleg kan hiervan afgeweken worden. 

In onderling overleg tussen cliënt en therapeut wordt besloten of er wel of niet samengewerkt gaat 

worden in een behandelingstraject. 

 

Workshops en creatieve activiteiten: 

Worden middels een nieuwsbrief en website kenbaar gemaakt. 

 

Betalingsvoorwaarden: 

Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden 

afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het 

consult in rekening gebracht. 

Bij individuele particuliere sessies wordt er na afloop contant betaald of via betalingsapp. 

Mocht er sprake zijn van betaling via een factuur (alleen wanneer dit onderling is afgesproken bij 

intake) dan dient de, door Holos toegezonden factuur binnen veertien dagen na factuurdatum 

betaald te zijn. 

Bij creatieve activiteiten, cursussen en workshops dient het cursusgeld een week voor aanvang van 

de les te zijn voldaan. 

 

Annuleren van een workshop, cursus of creativiteit kan kosteloos tot een week voor de workshop, 

cursus of creatieve activiteit. 

Daarna is Holos gerechtigd om 10% van de kosten in rekening te brengen ivm administratie kosten. 

Wordt er 24 uur van te voren afgemeld dan wordt er 50% in rekening gebracht ivm de gemaakte 

onkosten voor de workshop of activiteit. 

 

Therapie en individuele sessies: 

Bij niet tijdige betaling (binnen veertien dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag Holos 

zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen. 

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor  

€ 5,00 in rekening gebracht wordt ivm administratie kosten. 



Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is 

de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor 

rekening van de cliënt. 

Verlies van spullen en/of beschadiging van kleding e.d. is voor eigen risico. (dus liever oude kleding 

aan) 

Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft de betalingsverplichting bestaan. 

 

Cliënten en cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldings- en/of intakeformulier, 

of door betaling, bekend te zijn met de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Holos. 
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