Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Aanvang is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3215059 met BTW nr. NL8180.45.115.B01
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bewonderecho’s bij Aanvang en haar cliënt(en).
2. Echoconsult
Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt. Het doel van de echo is het maken
van beelden van het ongeboren kindje. De echo heeft op geen enkele wijze een medisch/diagnostisch doel. Het vaststellen van afwijkingen/pathologie behoort niet tot de opdracht van de echoscopist. Derhalve kan men Aanvang of de
individuele echoscopiste(n) op geen enkele wijze aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen. Mocht er ondanks dat
er niet gekeken of gezocht wordt naar afwijkingen in de breedste zin, toch enige pathologie ontdekken, dan behoudt
Aanvang zich het recht de cliënt hierover in te lichten. De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.
Aanvang verplicht zich te allen tijde tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie opgedaan tijdens haar
werkzaamheden. Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen
sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. Bij een eventuele geslachtsbepaling kan er geen zekerheid worden gegeven. Het is dan ook op geen enkele wijze mogelijk Aanvang
of een individuele echoscopist aan te spreken op een mogelijk foute beoordeling van het geslacht.
3. Aansprakelijkheid
Aanvang kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, of letsel berokkend aan cliënten of derden, door
welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt Aanvang geen aansprakelijkheid voor de door cliënt gemaakte kosten of
vergoeding anderszins. Indien u niet tevreden bent over de beeldkwaliteit hanteren we het eindoordeel van de echoscopist.
4. Betaling
De cliënt is aan Aanvang een betaling verschuldigd overeenkomstig uit de bij Aanvang geldende tarieven. Bij de betaling
ontvangt u een factuur.
5. Annulering
Annulering door cliënt dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult, plaats te vinden. Bij niet
tijdig annuleren zal de heft van de kosten van de geplande echo in rekening worden gebracht.
6. Diversen
Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij
anders overeengekomen. De cliënt is te allen tijde het oorspronkelijk overeengekomen bedrag verschuldigd.
7. Opnames en foto’s
Het is belangrijk dat u weet dat de kwaliteit van deze pretecho mede afhankelijk is van de ligging van het kindje en de
hoeveelheid vruchtwater. Indien de 3D/4D echo bij u niet lukt, omdat de omstandigheden niet optimaal zijn, dan mag u
op een ander tijdstip nog één keer terugkomen voor een tweede poging. Hier zijn uiteraard geen extra kosten aan verbonden. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaatsvinden. De beste periode om een 3D/4D pretecho te laten
maken is tussen de 24 en 28 weken. In deze periode krijgt de baby meer volume waardoor de 3D/4D opnames mooier
zijn.
8. Voor geslachtsbepaling bent u welkom vanaf 16 weken.
9. Wij houden geen duplicaten achter de hand van de gemaakte echo’s.
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Consultenschema:
+/- 9 weken: 1e Kennismaking (60 min)

Kennismaking en een persoonlijk zwangerschapsplan opstellen door
jouw wensen en medische voorgeschiedenis in kaart te brengen.

+/- 10 weken: Termijnecho (20 min)

Met deze medische echo, bepalen we hoeveel weken je zwanger bent.
Soms maken we deze echo vaginaal.

+/- 11 weken: NIPT

Kies je voor de NIPT dan ontvang je van ons alle informatie om deze af te
laten nemen.

+/- 15 weken: Consult (20 min)

We spreken over hoe het gaat met jou en de baby. De uitkomsten van
je bloedonderzoek worden vandaag ook besproken. Daarnaast ligt de
zwangerschapsverklaring voor je klaar!

+/- 16 weken: Pretecho (20 min)

Kies je voor het bewonderpakket dan verzorgen wij een prachtig bewondermoment! Het maakt niet uit of je het geslacht wilt weten of niet.
Als je het leuk vindt kunnen we tijdens deze echo het geslacht van je
baby ontdekken.

+/- 20 weken: 20 weken echo (20 min)

Deze echo is een medische echo. Er wordt gekeken naar een normale
ontwikkeling van je kindje zodat bepaalde lichamelijke medische afwijkingen kunnen worden uitgesloten. Deze echo vindt plaats in het Verloskundig Centrum ’t Gooi. Contact: (Tel. (035) 642 49 06).

+/- 23 weken: Consult (20 min)

We spreken over hoe het gaat met jou en de baby. De voorbereiding op
de geboorte wordt gestart; zo informeren we over zwangerschapscursussen en je ontvangt een opzet voor jouw geboorteplan.

+/- 26 weken: Consult (40 min)

Kies je voor het bewonderpakket dan brengen we je kindje in 2d, 3d en
4d in beeld. Deze periode geeft de mooiste plaatjes voor later.

+/- 29 weken: Consult (20 min)

We spreken over hoe het gaat met jou en de baby. Heb je al eens nagedacht over de voeding die je aan je kindje wilt geven? Als Baby Friendlypraktijk helpen we moeders die borstvoeding gaan geven goed op weg.

+/- 31 weken: Consult (20 min)

Kies je voor het bewonderpakket dan zullen we de groei van je kindje
meten.

+/- 33 weken: Consult (40 min)

We spreken over hoe het gaat met jou en de baby en bespreken jullie
verwachtingen, wensen maar ook angsten rondom de geboorte; kortom
het geboorteplan.

+/- 36 weken: Consult (20 min)s

Medische echo waarbij we kijken naar de ligging en groei van je kindje.

+/- 38 weken: Consult (20 min)

We spreken over hoe het gaat met jou en je kindje. Mogelijk zijn er nog
laatste vragen over de bevalling of naderende kraamtijd.

+/- 39 weken: Consult (20 min)

We spreken over hoe het gaat met jou en je kindje. Mogelijk zijn er nog
laatste vragen over de bevalling of naderende kraamtijd.

+/- 40 weken: Consult (20 min)

We spreken over hoe het gaat met jou en je kindje. Mogelijk zijn er nog
laatste vragen over de bevalling of naderende kraamtijd.

+/- 41 weken: Huisconsult (40 min)

Mocht je nog niet bevallen zijn dan komen we je thuis bezoeken. We
onderzoeken hoe het gaat met jou en de baby. We bieden je ook een
optie tot strippen, een eenvoudige behandeling om de bevalling in gang
te zetten.
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