Allereerst wil ik aangeven dat ik uit ga van de eerlijkheid en oprechtheid van ieder mens.
Maar om misverstanden te voorkomen en u een duidelijk beeld te geven van hoe er gewerkt
word in de praktijk heb ik een aantal voorwaarden opgesteld die hieronder aangegeven
worden. Indien u een dienst afneemt in de praktijk zult u ten allen tijde op deze
voorwaarden gewezen worden. Door het afnemen van een dienst bij medium Danielle gaat
u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1) EERLIJKHEID
Indien u een consult afneemt bij medium Danielle ga ik er van uit dat u eerlijk bent en dat de
(eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve
informatie/onjuistheden en of onwaarheden zal het aan u gegeven consult niet optimaal
zijn. Medium Danielle gaat er van uit dat u zich openstelt voor de reading. Medium Danielle
zal proberen bewijzen te geven van het voortbestaan na de dood. Tevens zal medium
Danielle ondersteunend helpen bij persoonlijke problemen.
2) EIGEN RISICO CLIENT
Een reading bij medium Danielle is afhankelijk van allerlei factoren en wordt beschouwd als
een soort experiment. Er kan geen garantie over de resultaten van de readingen die medium
Danielle geeft gegeven worden, en er kunnen geen claims over gemaakt worden. U als client
acht uzelf ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitkomsten en de inhoud
van deze prive sessie. Een ieder blijft zelf verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die
men in het leven maakt.
3) GEEN MEDISCHE READINGEN
Medium Danielle doet geen medische uitspraken en is geen vervanging van de reguliere
geneeskunde en/of hulpverlening. Indien u zich niet goed voelt of klachten heeft adviseer ik
u altijd naar u huisarts of specialist te gaan! Tevens wil ik u er op wijzen dat wanneer u zich
bewust bent van medische, psychologische of psychiatrische condities waardoor de
interpretatie van de reading beïnvloed kan worden ik helaas geen consult met u kan aan
gaan. Dit wordt dan ook afgeraden.
4) BETALING
Betalingswijze van het praktijk-consult of telefonisch -consult dient vooraf betaald te worden
via iDeal op deze website of contant in overleg. De consultant verplicht zich een afspraak
tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de
gereserveerde tijd in rekening gebracht een ander had in u plaats geholpen kunnen worden.
Indien er in een afspraak meerdere consulten tegelijk gepland worden zoals een praktijkconsult of een groepssessie, dan staat hier 48 uur voor. Voor cursussen en workshops gelden
anderen voorwaarden, deze kunt u opvragen bij aanvang van de cursus of workshop.

5) GEEN GELD TERUG
Er word geen geld terug gegeven op diensten die medium Danielle aanbied , indien u betaald
heeft voor een van de diensten die medium Danielle u aanbied gaat u hiermee akkoord.
Indien er omstandigheden zijn waardoor u of medium Danielle een van de diensten
waarvoor u betaald heeft niet voort kan zetten wegens ziekte een overlijden of andere
ernstige omstandigheden kan er altijd gekeken worden naar een oplossing (in overleg) zodat
u dienst op een ander tijdstip voortgezet kan worden.

