
 
 

 

Algemene voorwaarden 
 

Algemene voorwaarden 

Als u een afspraak boekt bij Baby Spa ’t Golfje dan gaat u automatisch akkoord met de 

volgende Algemene Voorwaarden van Baby Spa ’t Golfje, gevestid te Barneveld aan Dijkje 

6, 3771 BN Barneveld, ingeschreven in de Kamer Van Koophandel onder nummer 85499447. 

Definities 

Baby Spa ’t Golfje is een spa en wellness exclusief voor baby’s. In de baby spa kunnen 

baby’s floaten (hydrotherapie) in speciale jacuzzi’s. De jacuzzi wordt voor elke baby van 

schoon water voorzien. Een aantal van de sessies wordt aangevuld met een 

babymassage. Op onze website, www.babyspatgolfje.nl, wordt uitgebreid beschreven wat 

de verschillende sessies inhouden. 

Baby Spa ’t Golfje verricht geen medische (baby)massages of medische (be)handelingen. De 

baby spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 0 tot en met ongeveer 10-12 maanden, 

afhankelijk van het gewicht van de baby. 

Een klant of cliënt is degene met wie een overeenkomst is aangegaan. Onder partijen 

wordt de cliënt en Baby Spa ’t Golfje verstaan. 

Toepasselijkheid 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen 

van diensten door of namens Baby Spa ’t Golfje. Partijen kunnen alleen afwijken van deze 

algemene voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen 

sluiten toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van derden 

nadrukkelijk uit. 

Annuleren / Te laat komen/ No-Show 

 Indien geen betaling wordt ontvangen voor een boeking, kan de sessie geen doorgang 

vinden. 

 Annuleren en verplaatsen van een sessie kan tot maximaal 24 uur van tevoren via de 

afsprakenmodule op www.babyspatgolfje.nl, per mail of telefonisch. Als een geboekte 

sessie korter van te voren wordt geannuleerd zijn er kosten gemaakt voor het 

realiseren van de afspraak en kan er geen restitutie van de betaalde boeking 

plaatsvinden. Bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing vanwege de aankoop van 

een dienst in het kader van vrijetijdsbesteding.  



 
 

 

 Wanneer tijdig wegens overmacht de afspraak moet worden geannuleerd kan de 

afspraak zonder verdere kosten worden verplaatst. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor 

het boeken van een nieuwe afspraak.  

 Overschrijding van de aanvangstijd oftewel te laat komen gaat van de geboekte sessie 

tijd af in verband met andere gemaakte afspraken. 

 Deelname aan sessies en alle andere activiteiten van Baby Spa ‘t Golfje zijn geheel voor 

eigen risico. 

 Baby Spa ‘t Golfje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de 

producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen 

tijdens een sessie. 

 

Betalingen 

 Alle sessies worden tijdens de online boeking betaald via Ideal. 

 Alle gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en eventuele overige kosten zoals 

administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. 

 Prijzen kunnen te allen tijden door Baby Spa ’t Golfje worden gewijzigd of aangepast. 

 Betalingen dien direct na boeking te worden voldaan via de afsprakenmodule op 

www.babyspatgolfje.nl. 

 Partijen gaan een overeenkomst aan met een dienstverlenend karakter. Deze omvat 

enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 

 

Vrijwaring 

 Cliënt vrijwaart Baby Spa ’t Golfje tegen alle aanspraken van derden die verband 

houden met de door Baby Spa ’t Golfje geleverde diensten. 

 

Cadeaubon 

 Alleen cadeaubonnen aangekocht en geregistreerd bij Baby Spa ‘t Golfje kunnen als 

betaalmiddel voor de diensten van Baby Spa ‘t Golfje worden gebruikt . 

 Cadeaubonnen zijn geldig voor een jaar na de op de cadeaubon genoteerde datum 

van uitgifte. 

 Mocht het bedrag van de cadeaubon niet in 1 keer worden opgemaakt, dan blijft het 

resterende bedrag op de cadeaubon genoteerd. Restbedragen kunnen niet terug 

worden betaald. 

 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. 

 Cadeaubonnen zijn op te halen op de aangegeven/afgesproken tijden of we kunnen 

deze aan u toesturen.  

 Reproductie van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar ons oordeel sprake van 

is, zal aangifte worden gedaan. 



 
 

 

 Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Baby Spa ‘t Golfje. 

 

Persoonsgegevens en privacy 

 Indien er sprake is van medicijngebruik, medische klachten of wanneer uw baby onder 

behandeling bij een arts of specialist, overleg dit dan voorafgaand aan de geboekte 

sessie. Overleg in dit geval ook met de betreffende arts of specialist alvorens een 

sessie Baby Spa ‘t Golfje te boeken.  

 U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de 

gezondheid van uw baby. Ook staat u in voor de juistheid, volledigheid en 

betrouwbaarheid van deze gegevens. 

 Baby Spa ‘t Golfje is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde 

vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouder(s) en/of 

voogd(en). 

 Baby Spa ‘t Golfje neemt uw persoonlijke gegevens op in een geautomatiseerd systeem. 

Deze gegevens worden slechts gebruikt om de door uw gekozen dienst(en) correct uit 

te kunnen voeren. 

 Baby Spa ‘t Golfje stelt uw persoonlijke gegevens nooit beschikbaar aan derden. 

 Baby Spa ‘t Golfje behandelt uw persoonlijke gegevens volgens de richtlijnen in de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds mei 2018. 

 Wanneer u één van onze diensten/sessies boekt vragen wij naar enkele 

persoonsgegevens. Uw antwoorden zijn nodig voor het correct toepassen van de 

betreffende dienst/sessie en worden altijd vertrouwelijk behandeld.  

. 

Website 

 Zodra u gebruik maakt van de website www.babyspatgolfje.nl wordt de mogelijkheid 

geboden om akkoord te gaan met cookies. Wij verzamelen deze alleen om een goed 

inzicht te hebben van onze websitebezoekers. De gegevens worden bijgehouden en 

opgeslagen op een veilige server. Zo kunnen wij onze diensten eventueel aanpassen, 

afstemmen en/of verbeteren. 

 Cookies kunnen worden uitgezet of geweigert. Echter bestaat dan de mogelijkheid dat 

sommige onderdelen van de website niet goed functioneren. 

 

Copyright 

 Niets van de website mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Baby 

Spa ’t Golfje. Alle door Baby Spa ‘t Golfje verstrekte informatie en adviezen zijn 

uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinde en mogen niet 

openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden 

gebracht. 

http://www.babyspatgolfje.nl/


 
 

 

Slot 

 Baby Spa ’t Golfje is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te 

vullen.  

 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig of 

vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet 

aan. 

 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een 

bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Baby Spa ’t Golfje bij het opstellen 

van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 

 Naar deze Algemene Voorwaarden kan op onze website of andere plaatsen worden 

gerefereerd als Algemene Voorwaarden Baby Spa ’t Golfje 2022. 

 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, 

beslist Baby Spa ’t Golfje. 

 


