Toestemmingsformulier en dienstenovereenkomst
Naam:_____________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________
Plaats:_____________________________ Land:________________________
Skypenaam:
Beoogd doel van
cliënt:________________________________________________

SouLightwork van Annemiek Douw is een dienst die ondersteuning biedt aan
het zelfhelend vermogen van het lichaam, zowel voor individuele personen als
voor groepen. Ik ben mij ervan bewust dat SouLightwork op geen enkele
manier kan worden beschouwd als een medische behandeling, psychologische
hulpverlening of een ander soort therapie of deze kan vervangen.
Hoewel Annemiek Douw te allen tijde alle professionele inspanningen,
vaardigheden en zorg zal betrachten om ervoor te zorgen dat ik ondersteund
word bij het behalen van mijn bovenvermelde doel voor de sessies, begrijp en
onderken ik dat Annemiek Douw en SouLight Shining BV niet juridisch of
anderszins aansprakelijk zijn voor mijn handelingen als gevolg van de
SouLightwork-sessies.
	
  
Ik ga hierbij akkoord met en verzoek om deelname aan een sessie en/of een
healing voor het hierboven vermelde doel. Ik erken dat SouLightwork een potentieel
krachtig spiritueel, psychologisch, lichamelijk en emotioneel instrument is. Verder
begrijp ik dat resultaten van persoon tot persoon verschillen en dat er geen
uitdrukkelijke of impliciete garanties voor wat betreft het resultaat kunnen worden
gegeven.
	
  
Ik ben volledig op de hoogte gesteld van de aard en het nut van SouLightwork.
Daarnaast ben ik mij ervan bewust dat deze sessie niet medisch van aard is en dat
er geen poging gedaan wordt om een diagnose te stellen, medicijnen voor te
schrijven en/of een spirituele, psychologische, lichamelijke, emotionele of
andersoortige aandoening of ziekte te behandelen.
	
  
Het is mij aangeraden om contact op te nemen met mijn zorgverlener omtrent
wijzigingen in medicatie of zorgverlening en om de desbetreffende zorgverlener
ervan op de hoogte te stellen dat ik ervoor gekozen heb om van de diensten van
SouLightwork gebruik te maken voor mijn bovenvermelde doel.
	
  
Ik ben mij er volledig van bewust dat deze sessie erop gericht is om het
zelfhelend vermogen van mijn lichaam te ondersteunen en om mijzelf te genezen en
mijn hierboven vermelde doel te bereiken. Ik aanvaard de volledige
verantwoordelijkheid voor alle spirituele, psychologische, lichamelijke of emotionele

veranderingen of resultaten die zich kunnen voordoen, nu of in de toekomst, als
gevolg van de SouLightwork-sessies of consulten bij Annemiek Douw.
Deze overeenkomst tussen SouLight Shining BV en mij is pas van kracht wanneer dit
toestemmingsformulier door mij ingevuld en ondertekend is geretourneerd aan
SouLight Shining, door SouLight Shining is ontvangen en ik voor betaling heb zorg
gedragen, en SouLight Shining de gemaakte afspraak aan me heeft bevestigd. Als
de afspraak naar inschatting van SouLight Shining niet in mijn belang is, zal de
afspraak door SouLight Shining schriftelijk worden geannuleerd. Hierbij is SouLight
Shining niet verplicht toelichting te geven en zal dan het door mij betaalde bedrag
binnen uiterlijk veertien dagen na annulering worden terugbetaald zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Indien de afspraak schriftelijk door SouLight Shining aan me is bevestigd, kan ik de
overeenkomst nog per e-mail annuleren. Indien annulering geschiedt tot twee weken
voor de datum waarop de afspraak is ingepland, ben ik 20% van het betaalde bedrag
verschuldigd aan annuleringskosten. Indien annulering plaatsvindt in de periode
gelegen tussen één en twee weken voor de datum waarop de afspraak is ingepland,
ben ik 40% van het betaalde bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen één week
voor de datum waarop de afspraak staat ingepland ben ik het volledige bedrag
verschuldigd.
Bij annulering tot één week voor de datum waarop de afspraak gepland staat, zullen
de verschuldigde annuleringskosten verrekend worden met het betaalde bedrag. Het
resterende bedrag zal binnen veertien dagen na annulering door SouLight Shining
worden teruggestort op mijn rekening, waarbij de eventuele kosten die daarmee
gepaard gaan voor mijn rekening komen.
SouLight Shining heeft het recht om, in geval van overmacht, een reeds bevestigde
afspraak in overleg te verzetten naar een nadere datum en tijdstip, zonder dat ik
gerechtigd ben om dientengevolge de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden
en zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
De sessie/healing zal plaatsvinden tussen SouLight Shining/Annemiek Douw en
mijzelf, de cliënt. Het is niet toegestaan om tijdens een sessie/healing een derde c.q.
derden daarbij aanwezig te laten zijn. Indien ik niet instem met deze bepaling, zal dit
leiden tot een ontbinding van de overeenkomst, ten gevolge waarvan ik hetgeen aan
SouLight Shining is betaald als schadevergoeding aan SouLight Shining verbeur,
zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding c.q. het inplannen van
een nieuwe sessie/healing ontstaat.
Als ik toch wens dat er meerdere personen bij een sessie/healing aanwezig zullen
zijn, dient dit voorafgaand bij SouLight Shining schriftelijk te worden aangevraagd en
zal dit alleen mogelijk zijn indien SouLight Shining dit uitdrukkelijk schriftelijk
accepteert. Het tarief voor een eventuele groepssessie zal voorafgaand aan de
sessie gecommuniceerd en gefactureerd worden.
Ik geef door ondertekening van dit toestemmingsformulier SouLight
Shining/Annemiek Douw het recht om de inhoud van de sessie/healing te gebruiken
als voorbeeld in een cursus/lezing/publicatie c.q. anderszins, waarbij op SouLight

Shining/Annemiek Douw de verplichting rust om het voorbeeld volledig te
anonimiseren, waardoor geheimhouding van mijn persoonsgegevens gewaarborgd
is. Ik doe verder door middel van ondertekening van dit toestemmingsformulier
afstand van het recht om, indien SouLight Shining/Annemiek Douw van het hiervoor
vermelde recht gebruikmaakt, daarvoor enige vergoeding te vragen en/of in rechte
gebruik daarvan te laten verbieden.
Als Annemiek Douw als extra service links naar andere mensen of websites verstrekt
die interessant, van belang of handig voor mij kunnen zijn, betekent dit niet dat zij het
materiaal op die websites of gelieerde organisaties, producten of diensten
ondersteunt. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid om een weloverwogen beslissing
te nemen over de juistheid van de informatie op die websites en hun privacybeleid.
Door informatie te raadplegen op en via deze websites doet elke gebruiker afstand
en vrijwaart hij/zij Annemiek Douw en SouLight Shining voor zover wettelijk is
toegestaan van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van het via deze
websites verstrekte materiaal.
Annemiek Douw en SouLight Shining zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor een
gebeurtenis of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van het materiaal.
(alleen bij cursussen:) Ik begrijp dat, wanneer ik gebruikmaak van SouLightwork of
een van de andere technieken die ik leer bij deze cursus, het mogelijk is dat
spirituele, emotionele of lichamelijke gevoelens en/of niet-verwerkte zaken en
herinneringen naar boven komen. Deze kunnen worden ervaren als negatieve
bijwerkingen en kunnen zich blijven voordoen na gebruikmaking van de technieken
en na het bijwonen van de cursus. Dit kan betekenen dat andere kwesties wellicht
ook moeten worden aangepakt.
Indien de cursus schriftelijk door SouLight Shining aan me is bevestigd, kan ik de
overeenkomst nog per e-mail annuleren. Indien annulering geschiedt tot twee
maanden voor de datum waarop de cursus start, ben ik 50% van het betaalde
bedrag verschuldigd aan annuleringskosten. Indien annulering plaatsvindt in de
periode gelegen tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de cursus,
ben ik 75% van het betaalde bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen één maand
voor de aanvangsdatum ben ik het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering zal
het eventueel resterende bedrag binnen veertien dagen na annulering door SouLight
Shining worden teruggestort op mijn rekening, waarbij de eventuele kosten die
daarmee gepaard gaan voor mijn rekening komen.
Ik begrijp dat ik te allen tijde volledig verantwoordelijk ben voor mezelf en mijn daden
en dat hoewel ik Annemiek Douw kan vragen om voorspellingen te doen over de
kans op toekomstige gebeurtenissen, de toekomst niet vaststaat en kan veranderen
doordat de betrokken personen hun vrije wil gebruiken. Daarom aanvaard ik de
volledige verantwoordelijkheid voor de beslissingen die ik neem na de sessies en de
consequenties daarvan. Ik begin aan de SouLightwork-sessies in de volle
wetenschap dat ik verantwoordelijk ben voor het creëren van mijn eigen resultaten.
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, ingeval zulks niet
mogelijk blijkt, door de Nederlandse bevoegde rechter.

Op deze overeenkomst en iedere nadere overeenkomst alsmede geschillen
voortvloeiende hieruit is het Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal
opgesteld. Bij enige tegenstrijdigheid zal de Nederlandse versie prevaleren boven de
Engelse versie.
Ik heb deze voorwaarden gelezen, begrijp ze volledig en ga ermee akkoord.
Handtekening:________________________________________
Datum:________________________

