
Betantra – Praktijk Bergestraat 36, 3220 Holsbeek  

 

Huisreglement  

1. Betantra is niet aansprakelijk voor schade aan kledij of persoonlijke voorwerpen en vraagt je voor 

je veiligheid steeds je sierraden uit te doen.  

2. Massage kan helaas niet :  

- bij een virusinfectie 

- bij koorts of een besmettelijke ziekte 

- bij besmettelijke huidklachten 

- binnen het half jaar van een grote operatie; bij  een kleine operatieve ingreep een 3-tal maanden 

- onder invloed van drugs of alcohol 

- bij ernstige medische aandoeningen zoals hartstoornissen, trombose...  

- het eerste trimester bij zwangerschap 

- bij risicozwangerschappen 

Plaatselijke contra indicaties zijn: 

 

 - op de plaats van een breuk, verrekking, of verstuiking 

 - op plaatsen van huidproblemen op het oppervlak, zoals ontstekingen 

3. De minimum leeftijd voor het ontvangen van de massage is 21 jaar. 

4. Betantra vraagt je om, in verband met persoonlijke hygiëne, thuis op voorhand te douchen, of 

wanneer dat niet mogelijk is want komende direct van het werk o.i.d., voor de massage ter plekke 

nog te douchen. Er is een douche voorzien. Gelieve ook geen zware parfums te gebruiken. 

5. Een zware maaltijd nuttigen vlak voor de massage wordt afgeraden.  

6. Betantra is een serieuze praktijk en zal niet ingaan op ongepaste voorstellen. Betantra  handelt 

altijd uit respect en verwacht dit van de cliënten terug.  

7. Bij het overtreden van één van deze huisregels of bij weigering aan meewerking kan Betantra  een 

cliënt weigeren of deze verzoeken de praktijk te verlaten. Ook bij het volgen van een tantra-traject 

kan Betantra de continuïteit beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding bij een ernstige 

overtreding en/of niet het naleven van het huisreglement.  

8. De cliënt gaat bij het maken van een afspraak voor een tantra-massage of –traject akkoord met dit 

huisreglement. 

  

 

 

 



Algemene voorwaarden tijdens een massage, belevings-sessie, coaching of tantra-traject 

 1.Betantra zal de telefoon niet opnemen gedurende de behandeling en verzoekt tevens ook om je 

gsm uit te schakelen/-geluid uit te zetten.  

2. Betantra is niet verantwoordelijk bij schade of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische 

informatie. Iedere cliënt is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden.  

3. Massages, belevings-sessies, coachings en tantra-trajecten zijn enkel op afspraak. 

4. Betantra zal bij annulering van minder dan 24u voor de afspraak, zonder geldige reden van 

overmacht, de helft aan rekenen van het gevraagde bedrag. 

5. Bij een gemiste afspraak zal Betantra het volledige bedrag aanrekenen. 

6. Betaling gebeurt contant na de behandeling of per overschrijving.  

7. Iedere cliënt dienst zich te houden aan de algemene voorwaarden. 


