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Algemene Voorwaarden 

 

 

• Je hebt afspraken gemaakt voor een begeleidingstraject bij Carla Coacht Puur!. Hiervoor 
hebben we ruimte voor je gereserveerd in onze agenda. We vertrouwen erop dat je deze 
afspraken nakomt. Ben je verhinderd, laat ons dat uiterlijk 24 uur van tevoren weten. We 
plannen dan graag een nieuwe afspraak met je in. 
 

• Carla Coacht Puur biedt advies en begeleiding aan om je levensstijl en eetgewoonten te 
veranderen. Dit ter verbetering en versterking van lichaam en geest. We adviseren om altijd 
voorafgaand aan elk traject, een anamneseformulier en voedingsdagboek in te vullen. Deze 
documenten  krijg je per mail toegezonden. 
 

• Raadpleeg altijd je (huis)arts voordat je start met een coachtraject “Voeding & Lifestyle” bij 
eventuele gezondheidsklachten.  Ben je al onder behandeling bij een reguliere arts en/of 
specialist, onze begeleiding is aanvullend /adviserend en nooit leidend in je lopende 
behandeling. Overleg altijd met je behandelend arts/specialist! 
 

• Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het volgen van een begeleidingstraject; voor het wel 
of niet juist opvolgen van adviezen en mogelijke consequenties voor je gezondheid. 
Dientengevolge kan je als deelnemer Carla Coacht Puur! niet aansprakelijk stellen voor enige 
schade als gevolg hiervan. 
 

• We melden uitdrukkelijk dat we geen arts, psycholoog of fysiotherapeut zijn. Wel zijn we 
opgeleid tot Life coach, Natuurvoedingscoach, Stoelmasseur en Shihatsu masseur. We zijn 
niet bevoegd medicatie voor te schrijven. Indien wij denken dat begeleiding bij ons niet 
verstandig is verwijzen wij (terug) naar je (huis)arts / specialist. 
 

• Bij deelname ontvang je altijd voorafgaand de factuur. Deze dient volledig te zijn voldaan 
voor de 1ste afspraak of bij vervolg voor de eerstvolgende afspraak. Restitutie voor niet 
nagekomen afspraken of voortijdig stoppen bij een traject is niet mogelijk. 
 

• Bij betaling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. 
 


