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Algemene voorwaarden (foto)reading/healing 
 

 

Voorbereiding 

- De energetische behandeling wordt uitgevoerd op uw paard dan wel uw 

verzorgpaard, in overleg met de eigenaar. 

- Het paard verdient een goede voorbereiding. Indien de behandeling op 

locatie is. Dient het paard bij aankomst daardoor volledig verzorgd te zijn 

en klaar te staan om een behandeling te ondergaan.  

- Ik adviseer die dag verder geen andere activiteiten met het paard uit te voeren. Je kunt dit zien 

als “werk”. 

- U bent zich ervan bewust, dat dit een energetisch waarnemen is, hier kunnen geen rechten aan 

ontleend worden. 

 

Foto reading 

- U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde gegevens. Alvorens de 

behandeling kan beginnen. Bij een foto reading is dit het volgende; Een recente foto, de naam 

van het paard en uw mailadres. Ik heb een foto nodig waar het paard volledig op staat en in 

ieder geval een oog goed zichtbaar. Het paard dient, zonder andere dieren of mensen, op de foto 

te staan. De foto dient onbewerkt te zijn. Ik heb een standfoto vanaf de zijkant, of van schuin 

voor genomen nodig. Waarbij het gehele lichaam zichtbaar is. Ik moet het oog in kunnen kijken. 

Foto’s met tuigage- of dekens om, of andere levende wezens op de achtergrond kunnen niet 

gebruikt worden. 

- De gegevens dienen uiterlijk 1 week voorafgaand aan de afgesproken datum, in het bezit te zijn 

van JJ’s Paarden service. Voor Live foto readings, geldt minimaal 48 uur voor aanvang. 

- Indien de gegevens niet tijdig aangeleverd zijn, kan de door u aangevraagde fotoreading geen 

plaats vinden. Tevens wordt het volledige bedrag van de reading in rekening gebracht, voor het 

vasthouden van de gereserveerde plek. 

- Foto readings worden ingepland per week, de reading word uiterlijk op zondagavond verzonden. 

Gelieve niet eerder te mailen/bellen, waar de reading blijft. Een reading kost veel tijd en energie, 

ik ga dus zitten op het moment dat ik mij het beste voel. 

- Bij een foto reading kunnen vragen gesteld worden. Tot maximaal 5 vragen of boodschappen 

aan het dier zijn inbegrepen in de prijs. Daarna geldt er een meerprijs van 5,- per 

vraag/boodschap aan het dier.  

  

Rechten 

- Het energetisch werk van JJ’s Paarden service, is een intuïtief waarnemen. Die zij uit juiste 
bewegingen en intenties naar eigenaar en paard maakt. Eventuele gevolgen na een behandeling 
van JJ’s Paarden service zijn voor de klant. 

- JJ’s Paarden service is een alternatieve genezer, zij is geen dierenarts en geeft slechts indicaties 
in de gezondheid van de dieren/mensen. Zij is geen dierenarts en beoordeelt cq behandelt een 
dier op het gevoel dat zij af geven. 

- JJ’s Paarden service is nooit aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die ontstaan. Door 
verder onderzoek naar aanleiding van een energetische behandeling. Hierbij te denken aan extra 
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kosten van een arts, in de breedste zin van het woord. Dan wel elke andere vorm van 
(alternatief) genezer.  

- JJ’s Paarden service kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in woorden of 
geschriften van een (foto) reading of andere energetische behandeling. 

- De klant verleend JJ’s Paarden service het recht, alle aangeleverde foto/video materialen, 
readings en feedback te mogen gebruiken voor social media kanalen. Of op alle andere 
denkbare manieren, te gebruiken voor commerciële doeleinden. Tenzij bezwaren op voorhand 
gezamenlijk, schriftelijk anders overeen gekomen. 

 

Annuleren van de afspraak 

- Afspraken op locatie annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna is 

de klant verplicht tot het betalen van het volledige tarief van de afspraak.  

- Afspraken voor een foto reading annuleren kan kosteloos tot 1 week voor aanvang van de 

geplande week, daarna is de klant verplicht tot het betalen van het volledige tarief van de foto 

reading.  

 

Overige bepalingen 

- Indien het paard drachtig is, dient dit voor het begin van de behandeling vermeld te worden. 

- Indien het paard overleden is, dient dit voorafgaand aan de fotoreading vermeld te worden. 

Dieren die overleden zijn, kunnen pas een reading ondergaan na 3 maanden na datum van 

overlijden. 

- Tevens dient de klant in het bezit te zijn van WA-verzekering, waarin ook het paard en schade 
die door het paard veroorzaakt worden, worden mee verzekerd. 

- Behandelingen worden na levering betaald, per factuur. Met in acht neming van een 
betalingstermijn van 14 dagen, dit is een fatale betalingstermijn. Indien de betaling niet binnen 
de betalingstermijn binnen is, zullen de kosten worden verhoogd met de administratiekosten. 
Extra oplopende kosten ten gevolgen van het uitblijven van de betaling, zijn voor de klant.  

- (Prijs)wijzingen voorbehouden. 

 

 

Ik neem veel ervaring, rust en respect mee naar de paarden. Je kunt er op rekenen, dat ik pas weg ga, 

wanneer u tevreden bent. Dierenwelzijn staat bij mij op nummer één. Indien er gevaarlijke situaties 

ontstaan voor het paard, mij zelf, dan wel iemand anders. Kan ik besluiten dat het paard niet verder 

te behandelen. Dit gaat altijd in overleg met de eigenaar. De volledige kosten van de afspraak, 

inclusief reiskosten zullen worden berekend naar de klant. 


