Algemene Voorwaarden
1. Definities
1. Love in Sound is een eenmanszaak en stelt zich ten doel het
aanbieden van sound healing, massages, workshops en
trainingen in combinatie hiermee.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant'
verstaan: de natuurlijke persoon of personen of de namens
deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die
gebruik maakt van de Diensten van Love in Sound, zoals
genoemd in artikel 1.3.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten'
verstaan: de dienstverlening die Love in Sound aanbiedt.
4. In de Algemene voorwaarden wordt onder
'Website' verstaan: www.loveinsound.com.
2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
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overeenkomsten waarbij Love in Sound diensten aanbiedt.
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2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Love in
Sound overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden
nietig, ongeldig, niet- afdwingbaar of onwettig wordt
bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht.
3. Totstandkoming en uitvoering van de behandelovereenkomst
1. Klant neemt contact op met Love in Sound, waarna een
afspraak wordt ingepland. Tijdens deze afspraak wordt een
behandelovereenkomst ingevuld.
2. Klant dient op de met Love in Sound afgesproken tijd
aanwezig te zijn. Indien klant later verschijnt kan dit ten koste
gaan van de ingeplande tijd.

4. Contra-indicaties
1. Bij Love in Sound worden geen medische diagnoses
gesteld. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure
kan de behandeling gestaakt worden en kunt u doorverwezen
worden naar een arts of therapeut.
2. Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist
en/of therapeut is het raadzaam te overleggen met de
desbetreffende specialist of arts, of resonantietherapie of een
massage in combinatie hiermee toegepast mag worden
gedurende de behandelperiode.
3. Bij koorts, algemene infectieziekten (griep, keelontsteking),
besmettelijke (huid)ziekten, steenpuisten (waar dan ook op het
lichaam), hoge bloeddruk, hartproblemen (zoals
hartritmestoornissen of nieuwe hartklep), elektronische
implantaten (pacemaker), bloedverdunners, hemofilie
(bloedstolling gestoord), leverproblemen, bij het slikken van
antidepressiva of tijdens een zwangerschap kan er géén
behandeling worden gegeven.
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5. Annulering
1. Gemaakte afspraken voor een behandeling kunnen tot 48
uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden
geannuleerd. Geannuleerde en of vergeten afspraken binnen
deze termijn worden 50% in rekening gebracht. Heeft u zich
echter voor een workshop of module opgegeven dienen deze
14 dagen van te voren geannuleerd te worden. Een week van
te voren geannuleerd brengt Love in Sound 50% van het totaal
bedrag in rekening. Bijzonderheden uitgesloten. Love in
Sound behoudt zich het recht voor een afspraak tijdig te
verzetten. Door overmacht kan er sprake zijn van annulering
op korte termijn.
6. Betaling
1. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro's en
inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Love in Sound heeft het
recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave
te herstellen.

2. Love in Sound rekent voor een behandeling een vast tarief
per uur. Indien een behandeling een nader te bepalen tijdsduur
overschrijdt, kan Love in Sound hier extra kosten voor in
rekening brengen.
4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of
verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Love in Sound mede
te delen.
5. De Klant dient de factuur binnen 14 dagen na de
behandeling te voldoen.
7. Aansprakelijkheid
1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte
en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren
van de behandeling. Love in Sound is niet aansprakelijk
indien de Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens
heeft verstrekt.
2. Love in Sound kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de
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website en de schade die daaruit voortvloeit.
3. Alle aanspraken van de klant wegens tekortschieten aan de
zijde van Love in Sound vervallen indien deze niet schriftelijk
en gemotiveerd zijn gemeld bij Love in Sound binnen een
redelijke termijn, nadat de klant bekend was of redelijkerwijs
bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken
baseert.
4. Indien Love in Sound aansprakelijk wordt gehouden
door de klant, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe
schade die daadwerkelijk door klant is opgelopen, betaald of
geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Love
in Sound 's verplichtingen met betrekking tot haar diensten.
5. Love in Sound kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende
oorzaken, buiten wil of toedoen van Love in Sound, waardoor
tijdige, volledige of juiste nakoming van de
behandelovereenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt
mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van
een derde, ziekte van personeel van Love in Sound zelf of een
derde, storingen in water- en energieleveringen of brand.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de
behandelovereenkomst opgeschort zolang de overmacht
aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn
beide partijen gerechtigd de behandelovereenkomst zonder
tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk
geval zal Love in Sound overgaan tot terugbetaling van
eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering
gebracht alle kosten die Love in Sound heeft gemaakt met
betrekking tot de Behandelovereenkomst.
9. Gegevens Love in Sound
1. Love in Sound is bij de KvK geregistreerd onder
nummer 66681340.
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2. Btw-nummer NL 191542349B01.
3. Adres: Binnenweeren 2 1151 BP Broek in Waterland.
4. Mailadres: ilonka@loveinsound.com.
5. Website: www.loveinsound.com.
6. Mobiel nummer: 06-28998364.

