
NEWBODIES BEHANDELOVEREENKOMST

Vanaf vandaag bezoek ik ‘NewBodies’ van Olaf van der Hoeven (werknaam van Career Engineering), hier-
na: ‘de praktijk’). Mijn wens is om eventueel langs alternatieve weg verbetering te krijgen in mijn fysieke,
mentale en/of spirituele gesteldheid. Aangaande mijn bezoek aan de praktijk, ben ik mij bewust van de we-
derzijdse intenties en verwachtingen van mij en de praktijk, zoals hieronder vermeld.

1. De praktijk biedt naast reguliere coaching een alternatieve dienst die niet vergoed wordt door het zie
kenfonds, in de vorm van het zogenoemde ‘magnetiseren’. Dit betekent ook, met inachtneming van
geldende normen en waarden voor man of vrouw, dat u functioneel lichamelijk aangeraakt gaat
worden. De aan te raken gebieden worden voorafgaand aan de behandeling duidelijk besproken.

2. De door de praktijk geboden behandeling is géén vervanging van reguliere medische zorg.

3. Olaf van der Hoeven is op geen énkele wijze regulier medisch geschoold.

4. Omtrent het verloop van mijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid, begrijp ik dat alléén
een regulier medisch geschoold behandelend arts, mij betrouwbare en valide informatie kan
verschaffen, en dat ik ook altijd met deze behandelend arts in contact moet blijven zijn.

5. Ik bezoek de praktijk op eigen gelegenheid en uit vrije wil, en kan de praktijk ook weer
zonder enig probleem verlaten.

6. Bij de start van mijn behandeling binnen de praktijk ben ik, voor zover dat redelijkerwijs van mij
verwacht kan worden, op de hoogte van mijn eigen fysieke en mentale gesteldheid.

7. Ik besef mij dat de praktijk na een behandeling géén garantie kan geven omtrent fysieke, mentale
en/of spirituele verbetering van het klachtenpatroon. Ook al is mijn komst naar de praktijk wel een
wens of een verwachting daartoe, en ik voor de besteedde tijd een financiële vergoeding betaal aan
de praktijk.

8. Voor klachten op het gebied van _________________________________________________
ben ik naar de praktijk gekomen. De praktijk heeft mij daarna alsnog erop gewezen een
regulier medisch geschoold specialist te raadplegen.

Naam : _________________________ Olaf van der Hoeven

Datum :  ___________________ _______________________

Handtekening : ___________________ ______________________


