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ALGEMENE VOORWAARDEN 

CURSUS 

 

Je inschrijving voor een cursus is definitief als Little Hands je intakeformulier heeft ontvangen. 

Betaling vindt voor aanvang van de cursus plaats, 8 dagen na factuurdatum. De lessen worden 

van te voren gestort op het volgende rekeningnummer Little Hands NL91ABNA0541865269. 

Het volledige cursus bedrag aangaande de cursus babymassage dient voor aanvang van de eerste 

les te zijn voldaan. Zonder betaling kan er niet worden deelgenomen aan de cursus van Little 

Hands.  

Annuleren van de gehele cursus kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de cursus. 

Twee weken voor aanvang van de cursus, brengt Little Hands 30% van het betaalde cursusgeld 

in rekening voor gemaakte kosten. Het bedrag wat overblijft zal dan binnen 14 dagen naar je 

rekening worden terug gestort. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus wordt 

geen terugbetaling gedaan. Je kunt in overleg deelnemen aan een nieuwe cursus. 

Wanneer je voortijdig de cursus beëindigt of (losse) lessen mist kan geen terugbetaling worden 

gedaan. Een enkele losse les kan wel op een ander tijdstip worden ingehaald, mits daar plek 

voor is. Houdt hierbij rekening met het feit, dat na een vaccinatie bij de baby, de massage 48 

uur niet kan worden gegeven 

Groepscursussen gaan door bij minimaal 2 aanmeldingen. Bij annulering wegens te weinig 

deelnemers zal er een andere datum worden afgesproken met jou of vind binnen 14 dagen een 

terugbetaling van het lesgeld plaats. 

Verkregen informatie , verkregen van Little Hands, zal nooit aan derden kenbaar worden 

gemaakt of verkocht, hiermee wordt de methodiek en de daarbij behorende ondersteunende 

documenten bedoeld. 

Alle informatie die, via cursisten/cliënten/opdrachtgever, wordt verkregen, zal vertrouwelijk 

worden behandeld. 

 

 Er worden tijdens de lessen alleen foto’s gemaakt met ieders eigen fototoestel. Dit alleen van 

het eigen kind, of als er toestemming geven wordt door alle cliënten, van de andere kinderen  
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BABYMASSAGE  

Wanneer je een massage binnen 24 uur annuleert of niet aanwezig bent, betaal je 75% van het 

bedrag. De tijd is namelijk voor jou gereserveerd. Het bedrag wat overblijft zal dan binnen 14 

dagen naar je rekening worden terug gestort. 

AANSPRAKELIJKHEID 
 

Little Hands Babymassage is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kan nimmer 

aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de 

wijze waarop haar adviezen door de cliënt toegepast worden. Little Hands zal bij medische 

vragen de cliënt door verwijzen naar een huisarts of een specialist. 

Little Hands Babymassage is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal 

van persoonlijke bezittingen. 

Een cursus of massage bij opdrachtnemer is geheel op eigen risico. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is 

geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk opdrachtnemer, naar haar oordeel, 

nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

 

 


