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Huisregels 
 

1. Kom op de afgesproken tijd en liefst 5 minuten eerder. Als je te laat komt dan 
gaat dit af van de tijd van de massage en betekent dit dat ik de massage moet 
inkorten.  

2. Ethiek en hygiëne staan binnen mijn massagepraktijk hoog aangeschreven. Ik 
verwacht van mijn klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. 

3. De massages die ik geef zijn in geen geval erotisch en/ of medisch van aard. Ik 
stel geen diagnoses en schrijf geen geneesmiddelen voor. Bijv. Ik ben geen arts 
en ga niet in op fysieke en/ of mentale klachten. Bijv. De benadering vraagt 
wederzijds respect en daarom wil ik een neutrale sfeer in mijn praktijk. Het wordt 
niet op prijs gesteld dat bovengenoemde tijdens een massage gevraagd wordt. 
MassageMarleen heeft dan het recht om de behandeling te staken.  

4. Voor ontspanningsmassages geldt dat je degelijk ondergoed draagt. Tijdens 
alle massages is alleen dat lichaamsdeel/ die lichaamsdelen ontbloot die 
gemasseerd worden. De rest is bedekt onder een deken en/ of handdoeken. 

5. MassageMarleen is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg 
van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/ of geestelijke 
aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Meld het altijd vooraf als er iets is 
waar ik rekening mee dien te houden. Ook tijdens de massage dien je het aan 
te geven wanneer iets niet goed voelt. 

6. MassageMarleen heeft het recht klanten te weigeren indien zij onder invloed 
zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot 
contra-indicatie. De belangrijkste contra-indicaties staan vermeld op mijn 
website. 

7. Om het contact zakelijk te houden is er buiten de massage om enkel praktisch 
en noodzakelijk contact. Bijv. om een nieuwe afspraak in te plannen.  

8. In verband met de beoogde ontspanning vraag ik je de mobiele telefoon uit te 
schakelen tijdens de massage, of in ieder geval op stil te zetten. 

9. Verhinderd of een dubbele afspraak en wil je de afspraak afzeggen? Als je dit 
tenminste 24 uur van te voren laat weten, worden er geen kosten in rekening 
gebracht. Er is dan nog genoeg tijd om de voor jouw gereserveerde tijd, alsnog 
te kunnen gebruiken voor het inplannen van andere klanten. Bij afspraken die 
niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd 
moeten helaas de volgende kosten in rekening worden gebracht: 1. Bij de 
eerste keer wordt €20,- in rekening gebracht 2. Bij de tweede keer wordt het 
volledige tarief in rekening gebracht. N.B. dit geldt uiteraard niet bij ziekte en/ of 
overmacht. 

10. De massage wordt nadien middels pin betaald. Na de massage stuur ik, indien 
gewenst, een factuur per mail. Geen van de aangeboden massages komt in 
aanmerking voor vergoeding vanuit zorgverzekeraars. 


