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Algemene voorwaarden:
Energetische huizenreiniging
•
•
•
•

•
•

•
•

De cliënt zal de factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 3 weken betaald hebben, of indien van toepassing voldaan
hebben aan de vooraf afgesproken betalingsvoorwaarde.
Voordat er aan een huisreiniging begonnen wordt, dient er eerst huisonderzoek of onderzoek van Geoharmonie aan vooraf te
zijn gegaan.
Indien er op verzoek van de cliënt gestart is om het huis te laten reinigen en men wil tijdens dit proces niet meer verder wil
gaan , dan is men onkosten vergoeding aan Geoharmonie schuldig van €120,- excl btw .
Indien de cliënt ontevreden is met de huizenreiniging , dan maakt de cliënt aanspraak op garantie , mits de cliënt binnen een
periode van 3 maanden dit aangeeft en er tussentijds niet door andere bedrijven of personen getracht is iets aan de
levensenergie in huis te veranderen.
De huisreiniging is geen volledige vervanging van de medische behandelingen in het reguliere circuit en men dient contact te
houden met de huisarts of specialist, gedurende het behandeltraject.
Om een ruimte te harmoniseren wordt gebruik gemaakt van symbolen of vortex buisjes. Deze symbolen moeten blijven zitten
op de plaatsen waar ze ten tijde van het harmoniseren aangebracht zijn en mogen niet op eigen initiatief verwijderd /
overschilderd of verplaatst worden.
Adviezen voor eventuele therapeutische nabehandelingen ( gesprekken, doorverwijzingen) zullen door de cliënt aantoonbaar
opgevolgd moeten worden.
Adviezen ten aanzien van aspecten die de energie in huis of bedrijfspand kunnen verstoren dienen te worden opgevolgd.

Kinesiologische behandeling
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De cliënt zal de factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 3 weken betaald hebben, of indien van toepassing voldaan
hebben aan de vooraf afgesproken betalingsvoorwaarde. Indien de cliënt herhaaldelijk het gefactureerde bedrag niet of slechts
deels betaald, dan kan door Geoharmonie worden besloten om het behandeltraject te stoppen.
Voordat er een behandelingstraject wordt gestart dient men een anamneseformulier op eerlijke wijze ingevuld te hebben , met
de ziektegeschiedenis en medicijngebruik.
Na het behandelingstraject wordt dit formulier vernietigd. Een kinesiologische behandeling kan men afzeggen mits dit meer dan
48 uur van te voren wordt gedaan. Indien men later is dan deze termijn, of indien men zonder reden verzuimd dan kunnen daar
kosten van de behandeling voor in rekening worden gebracht.
De kinesiologische behandeling is geen volledige vervanging van de medische behandelingen in het reguliere circuit en men
dient contact te houden met de huisarts of specialist, gedurende het behandeltraject.
Indien er na onderzoek aan de cliënt wordt gevraagd om naar huisarts of specialist te gaan , dan dient de cliënt dit te doen en
kan er geen aanspraak worden gemaakt op eventuele geestelijke / lichamelijk schade naar aanleiding van het behandeltraject.
Tijdens het behandeltraject is het niet gebruikelijk dat de cliënt zich door andere dan reguliere behandelaars laat behandelen,
mits hier in overleg van wordt afgeweken. Indien men nog met een traject van een alternatieve behandelaar bezig is, dan zal
zolang deze bezig is geen nieuw behandeltraject bij Geoharmonie worden opgestart.
Adviezen met betrekking tot het innemen van voedingssupplementen of energetische druppels , dienen te moeten opgevolgd.
Indien de cliënt zonder aangeving van reden tijdens het behandeltraject het innemen van druppels of supplementen staakt, dan
kan vanuit Geoharmonie besloten worden om het behandeltraject te beëindigen.
Tijdens het behandeltraject mag er niet op eigen initiatief worden besloten om er voedingssupplementen ( vitaminen,
celzouten, mineralen) bij te slikken zonder Geoharmonie daarvan op de hoogte te stellen.
Men dient op tijd te verschijnen op de gemaakte afspraak. Indien men meer dan 10 minuten te laat komt bij een afspraak
zonder geldige reden, dan wordt de totale behandeltijd verkort met de tijd die de cliënt te laat is gekomen. Hierbij worden
calamiteiten zoals files, pech met de auto buiten beschouwing gelaten.
Adviezen voor eventuele therapeutische doorverwijzingen ( gesprekken, doorverwijzingen) zullen door de cliënt aantoonbaar
opgevolgd moeten worden.
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