
Algemene Voorwaarden 
 
Welkom bij praktijk Geboortetrauma Zeeland. 
Met deze Algemene Voorwaarden willen we duidelijkheid scheppen over de relatie die we 
met elkaar aangaan vanaf het moment van officiële aanmelding d.w.z. na het maken van de 
eerste afspraak. Zodoende weet je waar je aan toe bent. 
 
Aanmelding: in principe ga je akkoord met het aanmelden voor een cursus van drie sessies; 
dit is in onze ogen het minimaal aantal samenkomsten waarin resultaat geboekt kan 
worden. Wanneer toch blijkt dat er maar één of twee samenkomsten noodzakelijk zijn, 
ofwel dat volgende samenkomsten ongewenst zijn dan ben je niet verplicht de resterende 
sessies te betalen. 
 
Betaling door Zorgverzekeraars: 
 
Raadpleeg vóór de eerste afspraak of je Zorgverzekeraar de sessies bij 
Geboortetrauma Zeeland (deels) vergoedt. Je bent zelf verantwoordelijk om te controleren 
welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn. Afhankelijk van 
Zorgverzekeraar vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats (meestal vanuit het aanvullende 
pakket) onder de noemer ‘zwangerschapscursus’. De cursus mag tot 6 maanden ná de 
bevalling duren. 
 
(Wij zijn op dit moment - februari 2022 - met landelijke inkopers geboortezorg in gesprek. 
Zeer wenselijk is dat deze vorm van zorg/ hulp/ begeleiding in het basispakket gaat komen in 
de toekomst. Wij houden jullie op de hoogte van onze gesprekken). 
Betalingswijze: voor beide cursussen geldt dat we per sessie een afzonderlijk betaalverzoek 
per mail versturen dat uiterlijk 24 uur vóór de sessie overgemaakt moet zijn op ons 
bankrekeningnummer. Na de sessie sturen wij jou per mail de factuur. 
 
Verhindering of no-show: tot 24 uur van tevoren kan je een gemaakte afspraak kosteloos 
afzeggen. Bij niet tijdige afzegging zullen de kosten van de sessie in rekening gebracht 
worden. 
 
Disclaimer:  
 
Aan de inhoud van de pagina's van deze website kunnen op geen enkele manier rechten 
worden ontleend, evenmin is praktijk Geboortetrauma Zeeland aansprakelijk voor het 
gebruik van informatie en/of beslissingen die genomen worden op basis van informatie op 
deze website. Praktijk Geboortetrauma Zeeland is niet aansprakelijk voor informatie 
beschikbaar gesteld via derden op deze website en/ of informatie die via deze website door 
middel van "links" verkregen wordt. 
 
Daarnaast is praktijk Geboortetrauma Zeeland niet aansprakelijk voor diensten geleverd 
door derden op deze website. Daaronder verstaan wij ook de diensten geleverd door mw. H. 
Koorevaar van Nucleuscoaching waarmee wij in het volste vertrouwen een samenwerking 
zijn aangegaan. Zij werkt onder eigen naam en aansprakelijkheid. Zie hiervoor haar website 
www.nucleuscoaching.nl. 


