Massage tarievenlijst en Voorwaarden 2017
10 massagekaart 30 minuten
5 massagekaart 30 minuten
Losse massage 30 minuten

€ 300,00
€ 165,00
€ 37,50

handdoek cadeau
handdoek cadeau

10 massagekaart 45 minuten
5 massagekaart 45 minuten
Losse massage 45 minuten

€ 427,50
€ 225,00
€ 49,50

handdoek cadeau
handdoek cadeau

10 massagekaart 60 minuten
5 massagekaart 60 minuten
Losse massage 60 minuten

€ 540,00
€ 285,00
€ 60,00

handdoek cadeau
handdoek cadeau

Kennismakingsmassage 30 min.
Massage-cadeaubon op naam 30m.
Massage-cadeaubon op naam 45m.
Massage-cadeaubon op naam 60m.

€
€
€
€

Massage handdoek 50 x 100 €
Massage handdoek 70 x 140 €
Massage handdoek 100 x 150 €
Set 4 handdoeken(2van50x100) €

24,00
37,50
49,50
60,00

13,95
16,95
20,95
49,00

Zo zijn de afspraken (De Algemene Voorwaarden):
1.

Je neemt eigen handdoeken mee: handdoek(en) zo lang als je lichaam (om op te liggen) en handdoek(en) om af
te dekken wat bloot komt en niet gemasseerd wordt (zodat je niet koud wordt).
2. De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2017 en worden elk jaar opnieuw vastgesteld. De bovenstaande tarieven
gelden dus totdat de nieuwe tarievenlijst in gaat. Vraag mij er gerust naar.
3. Je kunt kiezen uit Sportmassage of Ontspanningsmassage, al dan niet gecombineerd met Bindweefselmassage
en/of Triggerpointmassage. Je kunt ook kiezen voor een Blessureconsult; in dat geval worden dezelfde tarieven
gehanteerd. Je bepaalt zelf wat je gemasseerd wilt hebben.
4. De 5 massage kaart en 10 massage kaart zijn een half jaar geldig na aanschafdatum. De kaart wordt in de
praktijk voor je bewaard.
5. Losse massages dienen direct na afloop van de massage contant te worden afgerekend.
6. De 5 massage kaart wordt voor de eerste massage via je eigen online banking in één keer afgerekend. De 10
massage kaart voor de 30 en 45 minuten kan in 1 of 2 termijnen afgerekend worden, waarbij de tweede termijn
uiterlijk binnen 30 dagen volgend op de aanschafdatum van de kaart moet worden voldaan. De 10 massage
kaart voor de 60 minuten kan in 1, 2 of 3 termijnen afgerekend worden, waarbij de tweede termijn uiterlijk
binnen 30 dagen en de derde termijn uiterlijk binnen 60 dagen volgend op de aanschafdatum van de kaart moet
worden voldaan. De eerste betaling dient voor de eerste massage via je eigen online banking te worden
overgemaakt.
7. Massagekaarten zijn persoonlijk en kunnen niet door een ander overgenomen worden. Wel kunnen gezinsleden
met eenzelfde woonadres de 10 massagekaart delen (bijvoorbeeld 10x30 minuten met 2 personen: elk 5
massages van 30 minuten).
8. Over eventuele situaties die zich voordoen, anders dan hierboven beschreven, wordt besloten wanneer die aan
de orde zouden zijn.
9. Het is belangrijk dat je informatie over je gezondheid en eventuele blessures deelt met mij, omdat de massage
soms aangepast moet worden of niet verantwoord is. Ik hoor je eventuele vragen graag.
10. Ben je tevreden? Vertel het anderen:). Wil je een referentie plaatsen op mijn website partners-in-creation.nl ?
Dat zou ik fijn vinden! Alvast hartelijk bedankt!
11. Ben je niet tevreden? Vertel het mij en we lossen het op.
Ik ben sinds 1992 Sportmasseur en sinds 2016 Sportzorgmasseur, aangesloten bij de NGS.
Graag tot in de massagepraktijk. Maria Bosman

