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Voorwaarden en tarieven behandeling en particuliere 
coaching Source Creations 
 
11 november 2015 
 
 
 

 
Deze voorwaarden gelden voor alle door Source Creations verzorgde 
behandelingen en particuliere coaching.  
 
1.  Tarieven 
Source Creations hanteert voor particuliere behandelingen en coaching de 
volgende tarieven:  
 
activiteit duur behandelaar/ 

coach 
prijs  
(incl. BTW) 

    
intake behandeling* 1,5 uur Ariane Grigo € 135,- 
behandeling* 1 uur Ariane Grigo € 90,- 
    
    
intake coaching 
particulier** 

1,5 uur Ariane Grigo € 135,- 

coaching particulier 1,5 uur Ariane Grigo € 135,- 
coaching particulier 2 uur Ariane Grigo € 180,- 
    
intake coaching particulier 1,5 uur Yvonne Sikking € 105,- 
coaching particulier 1,5 uur Yvonne Sikking € 105,- 
coaching particulier 2 uur Yvonne Sikking 

 
€ 140,- 

 
Bij uitloop van behandelingen en coachings berekenen wij vanaf 15 – 45 
minuten uitloop de kosten van een half uur. Bij uitloop vanaf 45 minuten 
de kosten van 1 uur. 
 
 
* de natuurgeneeskundige behandelingen op basis van Shiatsu door Ariane Grigo kunnen, 
mits verzekerd, geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de aanvullende 
ziektekostenverzekering. Ariane Grigo is lid van de VNT (lidnummer: 07.071; AGB-code 90-
042103) 
**zakelijke tarieven coaching op aanvraag 
 
2. Annulering door deelnemer bij behandeling of coaching 
Afspraken overeengekomen voor behandelingen tussen de cliënt en Source 
Creations kunnen verplaatst of geannuleerd worden tot 48 uur voor de 
gemaakte afspraak. Bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van de 
behandelingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur 
wordt het volledige behandelbedrag in rekening gebracht. Dit is ongeacht 
de situatie en persoonlijke omstandigheden. 
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3. Aansprakelijkheid 
De behandelingen en coaching van Source Creations zijn gericht op de 
zelfgenezende krachten van het lichaam, ontspanning en bewustwording. 
Zij vormen geen vervanging voor noodzakelijke medische of psychiatrische 
zorg. Eventuele gezondheidsklachten of overlijden op grond van 
onwetendheid of verzuim van medische of psychiatrische zorg van de 
cliënt leiden in geen enkel geval tot aansprakelijkheid van Source 
Creations. 
Cliënt participeert voor eigen verantwoordelijkheid in de gekozen 
behandeling of coaching. Source Creations accepteert geen 
aansprakelijkheid voor letselschade die een deelnemer onverhoopt kan 
oplopen tijdens of gerelateerd aan een door Source Creations gegeven 
behandeling of coaching. Source Creations sluit aansprakelijkheid uit 
indien een deelnemer als gevolg van welke oorzaak dan ook onwel wordt, 
gewond raakt dan wel komt te overlijden.  
 
4. Betaling 
De cliënt ontvangt de factuur voor de behandeling of coaching digitaal per 
mail, voorafgaand aan de behandeling. De factuur dient voorafgaand aan 
de behandeling of coaching te zijn overgeschreven op de bankrekening van 
Source Creations. Pinbetaling ter plaatse op de datum van de behandeling 
is ook mogelijk wanneer cliënt dit van tevoren met de behandelaar/coach 
is overeen gekomen. 
Bij te laat of niet betalen zijn bijkomende administratie-, rente- en 
incassokosten volledig voor rekening van de cliënt.  
 


