
 

 

 

SPAARKAART 

                                   
Sparen met de spaarkaart van Shiatsu Therapie Praktijk Hester Wijenberg: 

● Sparen met de spaarkaart kan vanaf  1 januari 2019 en loopt tot nader bericht.  

Zie hiervoor de website van shiatsutherapiepraktijk.nl. 
● Ieder consult/Shiatsu behandeling levert een stempel op.  

Na 10 consulten/Shiatsu behandelingen heb je 10 stempels gespaard en is de 11e sessie 
gratis. 
Alleen een volle kaart van 10 stempels  geeft recht op het 11e consult gratis. 

● Van alle 10 consulten/ Shiatsu behandelingen wordt apart een factuur opgesteld. Deze 
factuur kan ingediend worden bij de verzekering indien je aanvullend verzekerd bent. 
Voor meer informatie hierover zie de website en informeer bij je eigen verzekering.  

● Alle 10 consulten/ Shiatsu behandelingen dienen van tevoren betaald te zijn voordat de 
spaarkaart ingewisseld kan worden voor een gratis 11e sessie.  

● Van het  11e gratis consult/Shiatsu behandeling wordt geen factuur opgesteld: de 
behandeling is gratis/kosteloos en kan derhalve niet worden ingediend bij de verzekering. 

● Het is niet mogelijk de spaarkaart in te wisselen voor geld. 
● De spaarkaart is geldig tot 2 jaar na de genoteerde begindatum op de spaarkaart.  

Daarna is de spaarkaart niet meer inwisselbaar. 
● Het sparen van stempels op de spaarkaart is persoonsgebonden.  

Het gratis 11e consult/ Shiatsu behandeling is overdraagbaar.   
D.w.z. dat iemand anders dan de kaarthouder ook gebruik kan maken van het gratis 11e 
consult/ Shiatsu  behandeling, indien de kaarthouder dit wenst. 

● Op de spaarkaart komen de begindatum en de naam van de kaarthouder te staan, 
alsmede voor welk type consult/ Shiatsu behandeling gespaard wordt. Het hier 
genoemde type zal de 11e gratis sessie zijn. 

● Om de spaarkaart in te wisselen en zodoende van de gratis sessie gebruik te kunnen 
maken, is het nodig  om de spaarkaart mee te nemen. Dan kan de  11e gratis sessie 
worden afgetekend en gestempeld. 

● Shiatsu Therapie Praktijk Hester Wijenberg behoudt zich het recht voor om 
actievoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en om de actie eenzijdig en zonder 
opgaaf van redenen opschorten en/of te beëindigen, indien de omstandigheden dit 
vereisen.   

 


