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Algemene Voorwaarden Arrangementen 

 

 Alle genoemde prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. 

 Een boeking via de ‘Met Irene’-website houdt automatisch in dat er akkoord wordt gegaan 

met de Algemene Voorwaarden Arrangementen.  

 De betaling dient uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de boeking aan Bewust- en 

welzijnspraktijk ‘Met Irene’ te zijn voldaan. 

 Tegen een meerprijs is een verblijf in overleg met Centrum De Laurier met één of meerdere 

extra nachten te verlengen.  

 Aankomst op iedere gewenste dag van de week is mogelijk, er wordt na het indienen van de 

boeking contact opgenomen indien de gewenste boekingsdagen niet beschikbaar zijn.  

 Het verzoek van een boeking rondom officiële feestdagen kan in een incidenteel geval door 

‘Met Irene’ worden afgewezen.  

 ‘Met Irene’ behoudt zich het recht voor tussentijds informatie en prijzen te wijzigen.  

 ‘Met Irene’ is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de verleende diensten 

of voor schade aan eigendommen gedurende een verblijf in Alphen en/of Maasbommel. 

 ‘Met Irene’ en Centrum De Laurier respecteren de privacy van hun gasten. De persoons- en 

NAW-gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt tenzij wij hiertoe wettelijk 

verplicht worden. 

 Bij zowel ‘Met Irene’ als Centrum De Laurier zijn huisdieren niet toegestaan.  

 ‘Met Irene’ stelt haar arrangementen met de grootste zorgvuldigheid samen. Opmerkingen 

om de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren zijn meer dan welkom. Als er een 

opmerking of klacht is dan vernemen wij dit graag. Een klacht dient altijd schriftelijk of per e-

mail te worden ingediend. Wij streven er naar om het bericht binnen 1 werkdag in 

behandeling te nemen. 

 ‘Met Irene’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste of 

gewijzigde informatie en prijzen op de website van ‘Met Irene’ noch op die van Centrum De 

Laurier.  

 Copyright van alle teksten, informatie en beeld op de website is eigendom van ‘Met Irene’. 

Zonder toestemming mag niets gekopieerd worden. 

 ‘Met Irene’ werkt volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode en valt als CAT-therapeut 

onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten 

(GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz-geschillencommissie.  

 Bewust- en welzijnspraktijk ‘Met Irene’ is gevestigd en geregistreerd in Nederland. De 

Nederlandse Wetgeving is op ‘Met Irene’ van toepassing.  

 

 

 

 

 


