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Algemene voorwaarden Doulabegeleiding 
 

1. Bij betaling in termijnen: Graag ontvang ik de eerste helft van het totaalbedrag na ontvangst 
van de factuur, de tweede helft voor aanvang van week 37 van de zwangerschap. 

  
2. Ik sta op wacht vanaf week 37 totdat de baby geboren is. 

 
3. Mocht de bevalling zich eerder aandienen dan 37 weken dan mag de cliënte mij bellen, ook ’s 

nachts. Indien mogelijk zal ik dan de cliënte begeleiden tijdens haar bevalling. 
 

4. Wanneer ik in verband met privéomstandigheden of ten tijde van een andere bevalling niet zelf 
bij de geboorte aanwezig kan zijn, neemt de achterwacht de zorg van de cliënte over. Mijn vaste 
achterwachten zijn Gideanne Bröcheler en Paulina Glapinski-Zoethout. 

 
5. Wanneer ik in verband met de coronamaatregelen niet bij de bevalling mag zijn, is de 

begeleiding in overleg mogelijk via een videoverbinding of whatsapp. Restitutie van het voldane 
bedrag is niet mogelijk. 

 
6. Bij een snelle bevalling is restitutie van het voldane bedrag niet mogelijk. Wanneer de baby 

geboren wordt voor mijn aankomst of binnen 30 minuten na aankomst, bied ik als 
tegemoetkoming een newborn fotoshoot aan. 

 
7. Wanneer de cliënte mij onverhoopt niet oproept ter ondersteuning van de bevalling is de 

cliënte een bedrag verschuldigd van €250,- en €15,- per dag dat ik op wacht heb gestaan. De 
kosten van het bevallingsdeel van de doulabegeleiding komen hiermee te vervallen. 

 
8. Het bedrag op de factuur is exclusief parkeerkosten. 
 
9. Het bedrag op de factuur is exclusief eventuele vervoerskosten van ziekenhuis naar mijn auto. 

Deze situatie ontstaat wanneer ik met de cliënte meerijdt naar het ziekenhuis en mijn auto bij 
de cliënte thuis blijft staan. 

 
10. Ik plaats nooit foto’s waar je herkenbaar opstaat zonder toestemming van de ouder(s).  
 
11. Wanneer ik foto’s gemaakt heb die ik graag voor mijn bedrijf zou willen gebruiken, laat ik deze 

rond het laatste gesprek aan je zien. Je kunt dan wel of geen toestemming geven per foto. Je 
kunt je toestemming ten alle tijden weer intrekken. 
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