Algemene voorwaarden

Algemeen
Nieuwe Weg (Kamer van Koophandel 24480868) is een praktijk voor Psychosociale hulpvelening.
Nieuwe Weg is opgericht door Angela Groen en is gevestigd in Maassluis.

Tarieven & Betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven staan vermeld op de website van Nieuwe Weg.
Nieuwe Weg behoudt het recht de prijzen tussentijds aan te passen. De prijzen mogen echter niet
gedurende een traject worden aangepast. U betaalt dus het gehele traject het tarief dat vooraf is
afgesproken.
U ontvangt een factuur met de door u afgenomen diensten. Deze dient binnen 14 werkdagen betaald
te worden. Wanneer dit bedrag niet binnen deze dagen is voldaan ontvangt u een herinnering. Indien
u hierna nog niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan heeft, is Nieuwe Weg gerechtigd om
administratiekosten in rekening te brengen.

Afmelding
Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak om wat voor reden dan ook niet kan doorgaan.
Deze dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Zo niet, dan wordt deze
afspraak alsnog in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
Nieuwe Weg sluit elke aansprakelijkheid uit ten zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in
verband met gebonden diensten door Nieuwe Weg, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove
schuld aan zijde van Nieuwe Weg.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nieuwe Weg
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Vertrouwelijkheid
Alle zaken die u met Nieuwe Weg bespreekt dan wel uitwisselt zijn vertrouwelijk en mogen nooit
zonder toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Klachten
Indien u klachten heeft over Nieuwe Weg is het fijn wanneer u deze bespreekt met Angela Groen. Op
deze wijze kunnen we proberen om samen tot een oplossing te komen. Mocht het desondanks toch

niet lukken deze klacht samen op te lossen, dan kunt u zich wenden tot beroepsvereniging
https://www.registerplein.nl/?s=klachten.

Eigendom
De teksten op deze site zijn geschreven door Nieuwe Weg en mogen niet zonder toestemming
gekopieerd worden voor andere doeleinden. De referenties op deze site zijn met toestemming van de
auteurs geplaats met hun naam en/of initialen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten
is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nieuwe Weg.

