HUISREGELS

Huisregels algemeen
1. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
2. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
3. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
4. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op
waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
5. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buiten (auto, fiets).
6. Wilt u bij parkeren van uw auto zich op de hoogte stellen van het parkeer regime in deze buurt. In de
Beethovenstraat kan u 60 minuten parkeren voor 0,10 euro, In de rest van de buurt is dit aanzienlijk duurder. In de Brahmsstraat vóór nr 26 is een ALGEMENE INVALIDENPARKEERPLAATS<
7. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
8. De tijd die voor u per behandeling gereserveerd is bedraagt 30 minuten. Hierin zit ook de tijd die nodig
is om uw administratieve gegevens te verwerken. Tijdens de eerste behandeling zal er gevraagd worden
naar een legitimatiebewijs en BSN. Tijdens de eerste behandeling vindt ook een onderzoek plaats. Aansluitend zal met u het behandelplan worden doorgesproken.
9. De praktijk biedt stagiaires van de H.V.A. de mogelijkheid om binnen de praktijk stage te lopen. De
stagiaire wordt direct en indirect begeleid door medewerkers van de praktijk.
10. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie
(brandweer, politie) op te volgen.
11. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
12. Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
13. Afspraken dienen 24u van te voren te worden afgezegd, in het weekend kan ook op het antwoordapparaat worden ingesproken (0206791933).
14. Niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.
15. Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk
bezoek.
Huisregels fitness
1. Trainingen vinden in principe plaats in een groep. Plaatsing in overleg. Indien gewenst is maatwerk
mogelijk.
2. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen op het volgende nummer: 020 6791933
3. Deelname is op eigen risico.
3. Sportkleding en schoon sportschoeisel is verplicht.
Huisregels Pilates
1. Trainingen vinden in principe plaats in een groep. Plaatsing in overleg. Indien gewenst is maatwerk
mogelijk.
2. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen op het volgende nummer: 06 25227319
3. Deelname is op eigen risico.
4. Sportkleding is verplicht.
5. Gebruik een handdoek op de matjes.
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