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Aanvullende voorwaarden Core Stability groepsles 2023 

▪ De Core Stability groepsles duurt 60 minuten.  

▪ Alle aanmeldingen gaan via Karin Oomen, bij voorkeur per e-mail: info@karinoomenoefentherapie.nl  
 

▪ Van alle nieuwe klanten ontvangen wij graag het inschrijfformulier ingevuld retour, voor aanvang 
van de serie. 

 
▪ Ondanks dat Karin Oomen Oefentherapie met vrijwel alle verzekeraars een contract heeft 

afgesloten worden groepslessen nog niet tot nauwelijks vergoed door de zorgverzekeraars. U 
dient de facturen daarom zelf te betalen, waarna u vrij bent om deze alsnog in te dienen bij uw 
verzekering.  

 
▪ Het tarief voor deelname aan de Core Stability groepsles betreft €150,00 voor de periode 8 feb. 

t/m 31 mei. In deze periode worden er 15 lessen ingeroosterd. De les data zijn: 8, 15, 22 feb. 1, 
15, 22, 29 mrt. 5, 12, 19 april, 3, 10, 17, 24, 31 mei. (Er is geen les op 8 maart en 26 april.) 
 

▪ Een factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.  
Indien de factuur niet tijdig voldaan wordt krijgt u een telefonische of schriftelijke herinnering.  
Indien betaling na een schriftelijke betalingsherinnering uitblijft wordt een incassobureau 
ingeschakeld, de hieruit volgende extra kosten komen dan voor uw rekening. 
 

▪ Afmelding voor een les mag zowel telefonische als per e-mail worden doorgegeven.  
 

▪ Iedere gemiste les mag u inhalen in de betreffende periode. Op 
www.karinoomenoefentherapie.nl vindt u een actueel overzicht van het lesrooster. 
 

▪ Bij verhindering van Karin of Esmée zal er altijd getracht worden om de lessen te laten 
waarnemen door een collega. 
 

▪ Uw privacy wordt gerespecteerd. Alles wat u met de oefentherapeut bespreekt wordt 
vertrouwelijk behandeld.  

 
▪ Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de oefentherapeut. Komt 

u er samen niet uit, neem dan contact op met de ‘Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck’, info@vvocm.nl.  

 

 

 

http://www.karinoomenoefentherapie.nl/

