
Disclaimer en Algemene Voorwaarden Medisch Pedicure en Schoonheidssalon Zuris  
 
Disclaimer 
 
Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de 
mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist of niet volledig is, bijvoorbeeld door veroudering van de snel 
wijzigende wetgeving en/of wijziging van de prijzen.  
Medisch Pedicure en Schoonheidssalon Zuris is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen in welke zin dan 
ook die direct of indirect samenhangen met welk handelen dan ook op basis van de informatie op deze 
website. 
 
Algemene voorwaarden 
 
1. Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Medisch Pedicure 
en Schoonheidssalon Zuris, hierna te noemen Zuris. 
 
2. Kwaliteit  
Zuris zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren, in overeenstemming met de vooraf verschafte informatie en gemaakte afspraken. 
 
3. Afspraken  
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden 
gemaakt.  
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan 
de afspraak – aan Zuris door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt 
deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Zuris 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan 
cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, 
dan mag Zuris de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium 
berekenen.  
Bij verhindering van de afspraak door Zuris, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn 
doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren en geeft zij een nieuwe planning (in overleg met deelnemers) 
af.  
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. 
Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt. 
 
4. Tarieven en betaling  
Zuris  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven 
zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.  
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, 
contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, 
mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per 
omgaande over te maken aan Zuris.  
Zuris is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.  
Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden 
ingediend bij de zorggroep of de desbetreffende podotherapeut. 
 
5. Persoonsgegeven en privacy 
Zuris noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het 
gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Zuris gegevens over klachten waarmee 
klanten bij Zuris komen in de verwachting dat Zuris kan helpen met de verlichting van deze klachten. 
Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of 
wensen te kunnen monitoren.  
De persoonlijke gegevens worden door Zuris opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt 
volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een klant gegevens van zijn of haar 
klantenkaart wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij Zuris. 
Zuris zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de 



gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. 
Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven.  
De gegevens die Zuris noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de 
werkzaamheden van Zuris. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking 
worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist en worden strikt vertrouwelijk 
behandeld. Gegevens van klanten worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant. 
 
6. Geheimhouding  
Zuris is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een 
behandeling.  
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zuris 
verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.  
 
7. Aansprakelijkheid  
Zuris kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat 
cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, 
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Zuris is niet verantwoordelijk voor verlies, 
beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.  
 
8. Beschadiging 
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van 
Zuris.  
 
9. Klachten  
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Zuris.  
Zuris dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te 
geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Zuris de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. 
Indien Zuris en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de 
Geschillencommissie.  
 
10. Recht  
Op elke overeenkomst tussen Zuris en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de 
inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van 
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming 
van de overeenkomst.  
 


