Algemene voorwaarden
1. Voorwaarden cadeaubon
1.1.
Een cadeaubon is schriftelijk van aard en heeft als doel het mogelijk te maken een Individuele
behandeling cadeau te geven.
1.2.
Een cadeaubon bevat een geschreven waardebepaling en een verloopdatum.
Deze waardebepaling dient als bewijs dat het recht op de Individuele behandeling bestaat.
De cadeaubon dient als recht op een individuele behandeling bij Pure-Massage ter waarde van het
geschreven bedrag.
Bij geschil hierover geldt de administratie van Pure-Massage als bindend.
1.3.
Op de verloopdatum verliest de cadeaubon zijn geldigheid en waarde. Er bestaat geen recht op
restitutie.
1.4.
Verlies van de cadeaubon is voor rekening van de Cliënt.
Pure-Massage verstrekt geen kopie.
1.5.
De cadeaubon kan alleen voor Individuele behandelingen worden ingewisseld bij
Pure- Massage. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
1.6.
De datum voor het verrichten van de Individuele behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid
van Pure-Massage en wordt in overleg met Cliënt bepaald.
1.7.
Cliënt kan de cadeaubon aan een particuliere derde overdragen door middel van schenking, waarna
deze derde zelf Cliënt is in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
1.8.

Er wordt slechts Individuele behandelingen verstrekt op de cadeaubon.
Indien de kosten van de Individuele behandeling lager zijn dan de waarde van de cadeaubon,
behoudt de cadeaubon zijn waarde voor het resterende bedrag tot aan de oorspronkelijke
verloopdatum. Cliënt heeft in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie. Indien de kosten van
de Individuele behandeling hoger zijn dan de (resterende) waarde van de cadeaubon dient de Cliënt
het verschil voor de Individuele behandeling contant bij te betalen.
1.9.
De cadeaubon van Pure-Massage is en blijft eigendom van Pure-Massage. Het is derhalve verboden
de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden in te zetten
zonder schriftelijke toestemming van Pure-Massage.
2. Individuele behandeling
2.1.
Bij een Individuele behandeling gelden ten aanzien van de totstandkoming van de Overeenkomst, de
betaling, de annulering en het medische- en hygiënische voorbehoud de artikelen 2.2 tot en met 2.6.
Voor al het overige zijn de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2.
De Overeenkomst voor een Individuele behandeling kan (telefonisch) mondeling of schriftelijk of via
email tot stand komen.
2.3.
Het lichaam dient schoon te zijn om een Individuele behandeling te kunnen ondergaan. PureMassage kan het uitvoeren of voortzetten van een Individuele behandeling weigeren indien dit naar
haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van Pure-Massage is bindend. Indien de weigering
gebeurt, is Cliënt de kosten voor de Individuele behandeling volledig verschuldigd.
2.4.
Cliënt dient medisch in staat te zijn de Individuele behandeling te ondergaan. Zie hiervoor punt 8,
contra indicaties. Cliënt dient Pure-Massage voor de behandeling te informeren over alle mogelijke
medische condities en bezwaren. Pure-Massage kan bij twijfel hierover Cliënt vragen voor de
Individuele behandeling een arts te raadplegen. Pure-Massage kan het uitvoeren of voortzetten van
een Individuele behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie
ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van Pure-Massage is bindend.
Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de Individuele behandeling gebeurt, is Cliënt de
kosten voor de Individuele behandeling volledig verschuldigd.

2.5.
Kosten voor Individuele behandelingen dienen vooraf contant te worden voldaan.
2.6.
Cliënt kan een afspraak voor een Individuele behandeling tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren. Bij
latere annulering dient Cliënt de volledige kosten te betalen.
3. Algemeen
3.1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Pure-Massage; Opdrachtnemer. Pure-Massage verzorgt niet-medische massages.
Cliënt; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een
Individuele behandeling of overige opdracht door Pure-Massage wil laten uitvoeren. Opdracht; het
ten gunste van Cliënt ontwikkelen en/of leveren van diensten en/of producten en/of Individuele
behandelingen.
Individuele behandeling; een Opdracht van een particuliere Cliënt aangaande een éénmalige
massage.
Overige opdracht: een Opdracht, niet zijnde een Individuele behandeling.
Overeenkomst; de aanvaarding van de Opdracht van Cliënt door Pure-Massage.
Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die de
website van Pure-Massage op internet bezoekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en Pure-Massage.
3.2.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PureMassage en een Cliënt waarop Pure-Massage deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.3.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
3.4.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pure-Massage,
voor de uitvoering waarvan door Pure-Massage derden dienen te worden betrokken.
3.5.
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen,
afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige
van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een Opdracht, behalve als dit
schriftelijk door Pure-Massage wordt bevestigd.
3.6.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pure- Massage en de Cliënt zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht wordt genomen.
3.7.
Indien Pure-Massage niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pure- Massage in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
3.8.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
3.9.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Website.
4.1.
Pure-Massage behoudt zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk,
software, teksten, grafisch materiaal, logo’s en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de
rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de
Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.
4.2.

Alle door Pure-Massage verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, enz. zijn uitsluitend bestemd om
te worden gebruikt door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) en mogen niet door Cliënt (of een mogelijke
Cliënt) zonder voorafgaande toestemming van Pure-Massage worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
4.3.
Op de website, welke geregistreerd is door Pure-Massage, zijn de volgende voorwaarden van
toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de
daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie
op de websites betreft algemene informatie en is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig
advies. Pure- Massage kan niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de
geboden informatie, zowel die op de eigen site als die op sites waarnaar wordt verwezen.
Gebruikmaking van de geboden informatie geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico.
Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in
gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet
toegestaan. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk
gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Pure-Massage, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te
distribueren of openbaar te maken. Pure-Massage garandeert niet dat haar site of die waarnaar
verwezen wordt continue bereikbaar zijn en/of vrij zijn van virussen en andere gebreken. Bezoeker
maakt voor eigen risico gebruik van voornoemde websites.
4.4.
Indien een Cliënt of Bezoeker de websites van Pure-Massage bezoekt kan Pure- Massage de
bezoekgegevens verwerken. Pure-Massage waarborgt en respecteert de privacy van haar website
Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
5. Reclames
5.1.
Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Opdracht mogelijk. PureMassage is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes
en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg
van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Pure-Massage als bindend.
5.2.
Cliënt zal alle door Pure-Massage voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen,
o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen
naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

5.3.
Pure-Massage aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of
ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Cliënt of derden, ofwel door van buiten
komende oorzaken.
5.4.
Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Pure-Massage niet; met name zal PureMassage in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan
door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.
5.5.
Cliënt zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen
vorderen.
6. Aansprakelijkheid
6.1.
Pure-Massage draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door
welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door Cliënt te
bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Pure-Massage te
verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
6.2.
De aansprakelijkheid van Pure-Massage, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
6.3.
Diensten kunnen worden verricht door Pure-Massage of derden die niet in dienst zijn bij PureMassage en zijn op rekening van en voor risico van de Cliënt. Pure- Massage draagt generlei
aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/ of gevolgschade bij Cliënt door nalaten en/ of handelingen
van de niet bij haar in dienst zijnde derden.
7. Geschillen
7.1.
Een geschil is aanwezig zodra Pure-Massage of de Cliënt, verklaart dat dit het geval is.
7.2.

Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van Pure-Massage is uitsluitend het Nederlands
Recht van toepassing.
8. Contra indicaties
Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absoluut) of gedeeltelijk niet (relatief)
behandeld of gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of
specialist (een bewijs op papier is gewenst).
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist.
Geef het aan wanneer u weet dat u allergisch reageert op een bepaald ingrediënt/werkstof.
Relatieve contra indicaties






Open wonden
Spataderen
Plaatselijke fractuur
Lokale ontstekingen
Steenpuist (besmetting door uitbreidingsgevaar)

Absolute contra indicaties:














Koorts
Bloedverdunners, ontstekingsremmers
soriasis
Ziekten waarbij sprake is van een sterk verhoogde stofwisseling
Zwangerschap
Besmettelijke huidaandoeningen
Infectieziekten
Oedeem veroorzaakt door hart-, long- of nierfalen
Hartafwijkingen en pacemaker
Kanker.
Trombose - in het te behandelen gebied
Psychose
Ernstige vorm van reuma of osteoporose

Als u geen advies heeft gevraagd aan uw arts/specialist en wij zijn van mening dat er een contraindicatie is, zal de massage door Pure-Massage aangepast worden of helemaal niet plaatsvinden.
9. Slotbepaling
9.1.

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij
Pure-Massage.

