
In Gwenya Sista Coaching en Holistisch Energetische Therapie wordt gewerkt met een behandelovereenkomst. Dit is 
wettelijk verplicht vanuit mijn beroepsvereniging. Er staan de wederzijdse rechten en verplichten in vermeld. In de 
eerste samenkomst leg ik deze aan je voor. 
Bij betaling van een Gwenya kaartlegging ga je akkoord met het verlenen van energetische zorg op afstand. 
De verkoop van een product is na succesvolle betaling definitief. Als er iets niet goed is met een product door b.v. 
schade neemt u dan alstublieft binnen 3 dagen na ontvangst contact met mij op om tot een oplossing te komen. 
Doorverkoop van fonkeltjes en gwenya affirmatiekoorden is niet toegestaan. 
Een coaching of Energetische therapie afspraak dient tijdig afgezegd te worden. Minimaal 24 uur van te voren. 
Binnen 24 uur wordt er 15,00 euro in rekening gebracht, ongeacht omstandigheden. Je mag er echter op dat 
moment ook voor kiezen de real life afspraak over te zetten in een behandeling op afstand , inclusief kaartlegging. 
Zo heb jij alsnog een keuze. Deze dienst kan je ook vinden op mijn site. 
Je deelname aan evenementen of Gwenya Buiten Yoga is definitief na betaling.
Bij Coaching, Energetische Therapie, klanksessies en Yoga adviseert Gwenya u lichamelijke en/of psychische 
klachten te melden, zodat gekeken kan worden naar contra indicaties of een aanpassing van de oefeningen of inzet 
van klank. Deelname aan lessen, coaching en energetische therapie geschiedt op eigen risico . Gwenya kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel . Gwenya gaat er vanuit dat een cursist(e) 
tijdens yoga normale lichamelijke inspanningen kan verrichten. Bij twijfel hierover kunt u huisarts of een evt. 
behandelend arts raadplegen.
Contante betalingen zijn niet mogelijk. Betaling gaat via bankoverschrijving. 

Deelname aan therapie, coaching, yogalessen , events betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.
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