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Algemene voorwaarden Diëtistenpraktijk Foodboss 
 

Betalingswijze  
Alle genoemde bedragen zijn inclusief indirecte tijd voor voorbereiding van de gesprekken, 

rapportage, uitwerking van adviezen en administratie. Nadat je het voedingsadvies hebt 

ontvangen krijg je de factuur via de mail. Betaling gaat via bankoverschrijving.  

Foodboss heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van de polis 

die is afgesloten kunnen de kosten alsnog gedeeltelijk worden vergoed door de 

zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op een vergoeding van 3 

uur dieetadvies. Dit wordt eerst verrekend met het eigen risico. Check hiervoor zelf je 

polisvoorwaarden.  

 

Materiaal 
Het is niet toegestaan om het materiaal (weekmenu/E-book) van Foodboss te kopiëren en/of 

aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen van Foodboss. 

 

Aansprakelijkheid   

Het advies van de sportdiëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan 

worden gegarandeerd. Foodboss sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel 

voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de sportdiëtist 

verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van 

de sportdiëtist. 

 
Klachten 

Foodboss streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht 

je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling dan word je 

verzocht om contact op te nemen met de sportdiëtist (Lieke Dommerholt). Samen wordt er 

naar een passende oplossing gezocht. 

 

Privacy 

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor een zorgvuldige omgang 

met persoonsgegevens. Foodboss handelt conform deze wet. Alles wat met de cliënt wordt 

besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. 

 

LET OP: Ben je verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dien je de 

afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Meld je een afspraak niet op tijd af, dan 

worden de kosten van het betreffende consult in rekening gebracht. 


