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Beste lezer,
Om onduidelijkheid over de afspraken te voorkomen wil ik je graag op het volgende
wijzen:
Kom op tijd. Als je te laat bent, stuur een sms-je of bel even. Krijg je de voice mail, spreek
dan in.Als je te laat bent, geen probleem, de gereserveerde tijd breng ik wel in rekening.
Een afspraak afzeggen mag altijd. Doe het minimaal twee werkdagen van te voren daarna
breng ik de gereserveerde tijd in rekening. Den Haag is een lastige stad om de weg in te
vinden, hou daar rekening mee. Kijk op de website voor de tarieven.
Schrijf je vragen op en stuur ze eventueel per e-mail naar mij toe.
Het is niet zeker of alle vragen die je hebt opgeschreven beantwoord kunnen worden.
Maak zelf een selectie welke vragen het "belangrijkst" zijn.
Artsen, andere medici en therapeuten
Een consult is geen vervanging van een bezoek aan een arts, therapeut of andere
medisch kundige. Raadpleeg bij lichamelijke klachten,ziekten en/of psychische klachten
altijd een huisarts, specialist of therapeut.
Eigen verantwoordelijkheid
Met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid wil ik graag het volgende zeggen: Je bent
zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met de informatie die je krijgt
tijdens een healing, reading of ander consult. Keuzes die hieruit voortvloeien zijn dan ook
je eigen verantwoordelijkheid.
Ik kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor de wijze waarop je
omgaat met die informatie, de manier waarop je die laat binnenkomen en/of interpreteert
en de keuzes die daaruit voortvloeien.
Volgen van een training of opleiding bij De Healing Academy of Amanda Bouman
Energiewerk
Je geeft je op per e-mail voor de training of opleiding. Na opgave kun je tot twee weken
van tevoren je deelname annuleren. Ik breng dan wel administratiekosten in rekening. Dit
zal minimaal 25 euro bedragen en maximaal de helft van het verschuldigde bedrag. Ben je
al bezig met de opleiding of de cursus, dan krijg je geen restitutie van het cursusgeld.
Verder verwijs ik je naar de algemene voorwaarden van Amanda Bouman Energiewerk.
Deze vind je op de home page van de website www.amandabouman.nl en op de website
www.dehealingacademy.nl
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