Algemene voorwaarden echopraktijk IN vision
Op alle reserveringen en verrichtte diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door echopraktijk IN vision zijn bevestigd.
Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande
bepalingen.

Reserveringen
Reserveren voor een consult kan telefonisch geschieden.

Echoconsult
Het doel van de echo is niet medisch diagnostisch. De echo geeft de ouders de mogelijkheid een
kijkje te nemen naar de baby tijdens de zwangerschap. Uitdrukkelijk dient opgemerkt te worden dat de
handeling verricht door echopraktijk IN vision niet valt onder een handeling binnen een geneeskundige
handelsovereenkomst in de zin van art. 7:446 e.v. BW. Het doel is immers niet medisch diagnostisch.
Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de ongeborene. Mocht echopraktijk IN vision,
ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets ontdekken, dan houdt deze zich het
recht voor in overleg met de cliënt de zwangerschapsbegeleiding in te lichten. Omdat er niet gezocht
wordt naar pathologie kan men echopraktijk IN vision nooit aanspreken op achteraf gebleken
afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keus van de individuele cliënt. Vooraf wordt gekozen
voor één van de pakketten en dient men een webformulier in te vullen met persoonsgegevens. Bij
eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echopraktijk IN vision kan
nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht. Ondanks
tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik
van echografische apparatuur. Echopraktijk IN vision neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor
effecten op lange termijn.

Betaling
De betaling geschiedt uitsluitend contant aan het einde van het consult. Bij het in gebreke blijven van
betaling blijft het beeldmateriaal in bezit van echopraktijk IN vision

Doorgang consult
Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt
voor een nieuw consult. Annulering door de cliënt dient minimaal 24 uur voor de afspraak plaats te
vinden. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, worden 50% van de
kosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Echopraktijk IN vision kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel berokkend
aan de cliënten, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt echopraktijk IN vision geen
aansprakelijkheid voor de door de deelnemers gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

Compatibiliteit
Echopraktijk IN vision kan niet voor 100% garanderen dat de registraties op datadragers zoals
videotape, diskette, CD-rom of DVD-rom compatibel zijn met uw apparatuur. Registratie op genoemde
media wordt echter wel gedaan met behulp van apparatuur van hoge kwaliteit waardoor
compatibiliteit doorgaans geen problemen zal opleveren.

Toepassing recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen cliënt en Echopraktijk IN vision is Nederlands recht van
toepassing. Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de Rechtbank zal alleen
de rechter te Emmen bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.
Deze algemene voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de IN vision vestiging en worden kosteloos
verstrekt.

