
Algemene Voorwaarden Vision For Health 

In dit document vindt u de algemene voorwaarden van Vision For Health. De algemene 
voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen diëtist en orthomoleculair 
therapeut Ruth Vis, werkzaam in gezondheidspraktijk Vision For Health, en de cliënten die 
voor voedingsvoorlichting of leefstijladvisering de diëtist/therapeut consulteert. 

1. Privacy 

Bij Vision For Health wordt uw privacy gerespecteerd. Vision For Health handelt daarom 
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk 
worden behandeld. Vision For Health zal niet zonder uw toestemming contact zoeken met 
bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist. 

2. Tarieven 2021-2022  

- Intakeconsult: €90,- 

- Vervolgconsult: €45,- 

- Afname bloedtest: €115,- 

Bij het inplannen van consulten buiten de pakketten om wordt er door de diëtist/therapeut 
een tarief gerekend van €15,- per kwartier. 

3. Consulttijd  

Elk consult is opgebouwd uit direct en indirect tijd. Onder directe tijd wordt verstaan: het 
rechtstreeks contact tussen cliënt en diëtist/therapeut. Onder indirecte tijd wordt verstaan: 
alle administratieve afhandelingen zoals het analyseren van het intakeformulier, het schrijven 
van een adviesrapport, het opstellen van een voorbeelddagmenu en administratietijd. De 
totale prijzen van de consulten zijn inclusief directe en indirecte tijd.  

4. Betalingsvoorwaarden	en	declaraties	

De cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag 
over te maken op de aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. 
Het is aan de cliënt om de door hem/haar betaalde factuur vanuit de dieetadvisering bij 
zijn/haar verzekeraar in te dienen en te declareren. De factuur van de bloedtest kan niet 
worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar door de cliënt.  

Bij niet betaling binnen de gestelde datum is Vision For Health gerechtigd om vanaf de dag 
daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle 
kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter 
incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.  

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering 
zal de vordering worden verhoogd met €10,00 administratiekosten, bij een 3e 
betalingsherinnering met €25,00. 



5. Verhindering 

Het annuleren van de afspraak door de cliënt dient 24 uur van te voren persoonlijk of via 
telefoon of e-mail te worden gedaan. De cliënt kan ten allen tijde afzeggen, ook in het 
weekend. Indien de afspraak niet binnen dit tijdsbestek wordt afgezegd is de diëtist 
gerechtigd om 50% van de kosten van de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te 
brengen.  

6. Verschuldigdheid  

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen 
cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist/therapeut bindend. 

7. Aansprakelijkheid 

Het advies van de diëtist/therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te 
garanderen. De diëtist/therapeut sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel 
voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de 
diëtist/therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant 
van de diëtist/therapeut. 

8. Beëindigen behandeling 

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, en dient de diëtist/therapeut 48 uur 
van te voren hiervan op de hoogte te brengen. De diëtist/therapeut kan de overeenkomst 
beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist/therapeut niet tot de gewenste 
resultaten zal leiden of als het noodzakelijk lijkt de cliënt door te verwijzen naar een specialist. 
De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie 
voorziet. 

9. Materialen behorend bij de leefstijladviezen	

Het niet toegestaan voor de cliënt om de van de diëtist/therapeut verkregen materialen zoals 
voorbeelddagmenu’s zonder overleg te kopiëren en verstrekken aan derden. 

10. Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet 
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op 
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vision For Health is het niet toegestaan 
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel 
eigendom berust bij Vision For Health. 

 

 

 



11. Klachten  

Vision For Health doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. 
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken 
met de diëtist/therapeut. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het 
Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl.  

12. Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de 
disclaimer van www.visionforhealth.nl op deze pagina. 

13. Contactgegevens 

Vision For Health 
Rijnkade 10 
2411 EB Bodegraven 
+31636256670 
info@visionforhealth.nl 
wwww.visionforhealth.nl 

 

 

 


