Overeenkomst Lichaamswerk

Ondergetekenden:
1. De heer Paul Post, handelend onder de naam Volg je pad – praktijk voor coaching en
healing, gevestigd te Geldrop, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56812175, hierna: “Paul”
en
2. de heer, mevrouw …………………………[naam cliënt], wonende te ……………………….……,
geboortedatum …..-…..-………. hierna “de cliënt”, bereikbaar via emailadres …………………..
en telefoonnummer 06 - ………………….
komen het volgende overeen:
1. Op ….-….-…… [datum] wil cliënt een lichaamswerk sessie ondergaan, bestaande uit een
externe de-armouring massage, tantra healing sessie of bekkenbodemmassage.
Voorafgaande aan de behandeling zal in gezamenlijk overleg een keuze worden gemaakt
voor één van deze lichaamswerk sessies. Daarbij zal Paul alle informatie verstrekken over de
inhoud van de verschillende lichaamswerk sessies, zodat de cliënt een weloverwogen keuze
kan maken. Paul gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog
vragen zijn.
2. In de sessie zal er fysiek contact zijn tussen Paul en de cliënt. Paul garandeert dat te allen
tijde met respect zal worden omgegaan met de lichamelijke en persoonlijke grenzen van de
cliënt. Cliënt kan op ieder moment haar grenzen aangeven door de codewoorden ”blijf” en
“stop” te gebruiken.
3. De cliënt is zich ervan bewust - en gaat ermee akkoord dat – de (be)handelingen die tijdens
de sessie kunnen plaatsvinden als seksueel ervaren kunnen worden. Bij een bekkenbodem
massage kunnen (desgewenst) de geslachtsdelen worden meegenomen. Dit zal gebeuren op
een manier en met de bedoeling om fysiek, emotioneel en energetisch vastzittende trauma’s
vrij te maken en tot ontspanning te laten komen.
4. Paul zal een bekkenbodemmassage alleen geven en begeleiden als de cliënt hier tijdens het
intakegesprek bewust voor heeft gekozen en toestemming voor heeft gegeven.
5. Cliënt is zich ervan bewust dat de gehanteerde methode(s) tijdelijk lichamelijk en/of
emotioneel ongemak kan opleveren omdat diep opgeslagen trauma’s, verhardingen en/of
emoties kunnen vrijkomen.
6. De methodes die Paul gebruikt zijn zorgvuldig en met de beste zorg en intentie samengesteld
uit verschillende tantrische massagetechnieken, aangevuld met intuïtieve interventies die zijn
afgestemd op de emotionele en fysieke staat van zijn van de cliënt in het moment van de
sessie. Seksuele handelingen zullen uiterst zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij veiligheid,
vertrouwen en hygiëne voorop staan. Dat betekent in ieder geval dat bij een
bekkenbodemmassage altijd gebruik wordt gemaakt van nitril handschoentjes in combinatie
met kokosolie of dermatologisch gecertificeerd allergievrij glijmiddel.
Prijs- en betalingsvoorwaarden
1. De kosten van een sessie zijn € 140,00 inclusief BTW. De cliënt ontvangt na de sessie een
factuur, vergezeld van een nazorgformulier en dient de factuur terstond (via een pinbetaling)
te voldoen.
2. Facturen van Volg je pad komen niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.
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Aansprakelijkheid
1. Op Paul rust een inspanningsverplichting om het lichaamswerk naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Een sessie van Paul werkt door op diepere lagen van het bewuste en onbewuste zijn.
De gebruikte technieken en methoden kunnen confronterend zijn. Instemming voor het
ondergaan van een lichaamswerk sessie betekent dat de cliënt zelf de verantwoordelijkheid
neemt voor de eventuele diepgaande ervaringen en gevolgen van een sessie. De cliënt kan
een sessie op elk moment (laten) stopzetten.
3. De cliënt verklaart met ondertekening van deze overeenkomst voldoende fysiek en psychisch
gezond te zijn voor het ondergaan van de overeengekomen lichaamswerk sessie en geeft
daarvoor zijn/haar instemming.
4. Indien de cliënt aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Paul, die bij
zorgvuldig handelen van Paul niet zou zijn geleden, dan is Paul voor die schade aansprakelijk
tot ten hoogste het bedrag van de sessie(s) die de cliënt heeft ondergaan.
5. De aansprakelijkheid van Paul is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van zijn
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de
verzekeraar van Paul niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van
Paul beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de sessie(s) waar de schade uit
voort gevloeid is.
6. Paul aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de cliënt, indien cliënt
zich niet heeft gehouden aan de instructies, huisregels en/of ‘nazorg adviezen’ van Paul.
7. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie door de
cliënt komen voor rekening en risico van de cliënt.
Bewustzijn en akkoordverklaring
De cliënt verklaart met ondertekening van deze overeenkomst de inhoud van de overeenkomst en de
hieronder genoemde bijlagen aandachtig te hebben gelezen en begrepen. De vragen van cliënt zijn
voorafgaand aan de ondertekening door Paul beantwoord en cliënt neemt de volle
verantwoordelijkheid voor het aangaan van de besproken sessie(s) en de gevolgen ervan.
Klachten- en geschillenregeling
1. Paul spant zich in om de cliënt zo goed mogelijk te behandelen. Mocht cliënt toch niet
tevreden zijn met de wijze waarop Paul met hem/haar omgaat en behandelt, dan bespreekt de
cliënt dit zo snel mogelijk met Paul. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost
dan kan de cliënt contact opnemen met Solo Partners onder vermelding van het
lidmaatschapsnummer van Volg je pad: 103692. Deze organisatie heeft richtlijnen opgesteld
voor de afhandeling van klachten. Voor informatie: www.solopartners.nl.
2. Op alle overeenkomsten tussen Paul en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
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Overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Geldrop op ….-….-…… [datum].

……………………
Handtekening cliënt:

…………………………
Handtekening cliënt (na afloop sessie),
betreffende akkoordverklaring sessie na
evaluatie

……………………
Handtekening Paul Post
Volg je pad

…………………………..
Handtekening partner cliënt
(indien van toepassing)

Bijlagen
1. Intake- en toestemmingsformulier
2. Huisregels
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