
Algemene Voorwaarden 
 
Privacy 
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Er wordt gewerkt volgens de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij aanvang van de behandeling wordt u gevraagd om het 
toestemmingsformulier behandelovereenkomst in te vullen.  
Voor meer informatie: Privacyverklaring (zie website).    

Klachten melden  
Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u niet 
tevreden zijn dan is het belangrijk dit met uw diëtist te bespreken.  
Indien u toch nog niet tevreden bent kunt u uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier op 
www.klachtenloketparamedici.nl.                                 

Niet nagekomen afspraak 
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt en u bent onverhoopt verhinderd of wilt deze annuleren, dan 
dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail af te zeggen. Bij niet tijdige 
annulering zal de geplande tijd in rekening worden gebracht. Deze rekening wordt niet door de 
verzekering vergoed.  

Betaling 
De facturering vindt rechtstreeks plaats aan de zorgverzekeraar via internetportaal Vecozo. Indien u 
geen recht (meer) heeft op een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur.  

Materiaal 
Het is niet toegestaan om materiaal van Diëtistenpraktijk Gezond en Vitaal te kopiëren en/of aan 
derden te verstrekken, mits u hiervoor toestemming heeft gekregen van Diëtistenpraktijk Gezond en 
Vitaal.  

Aansprakelijkheid 
Adviezen gegeven door Diëtistenpraktijk Gezond en Vitaal worden met zorg gegeven en zijn 
resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Diëtistenpraktijk Gezond en Vitaal aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de 
door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.  

Disclaimer 
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan informatie verouderen, 
onvolledig zijn of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van de website www.gezondvitaaltexel.nl kan 
op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend; het bevat uitsluitend algemene 
informatie en is geen advies aan u. Diëtistenpraktijk Gezond en Vitaal vrijwaart zich van alle juridische 
consequenties. Mocht u onjuistheden zien of werkt de website niet naar behoren, dan kunt u dit laten 
weten via nienke@gezondvitaaltexel.zorgring.nl. 

 

 

 


