
 

 

Leveringsvoorwaarden Migrainex 

Artikel 1. Definities en begrippen 

Cliënt:   De natuurlijke persoon met (door de huisarts of neuroloog) gediagnosticeerde  

   migraine op wie de Migrainex behandelingen betrekking hebben. Eén  

   overeenkomst kan op meerdere cliënten betrekking hebben. 

Intakeprocedure: De procedure aan het begin van een behandeltraject waarin Migrainex vaststelt of  

   een cliënt in aanmerking komt voor behandeling. 

(Behandel)traject: Het geheel aan verrichtingen in het kader van de behandeling van een cliënt  

   inbegrepen de intakeprocedure en eventuele evaluatiemetingen voor vaststelling  

   van het resultaat van de verrichte behandelingen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden 

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten van Migrainex. Door 

opdrachtovereenkomst maken opdrachtgever en cliënt kenbaar de leveringsvoorwaarden van Migrainex te 

kennen en te accepteren. Aanvullingen en/of wijzigingen op deze voorwaarden zijn alleen schriftelijk 

mogelijk. 

2. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden gaan voor op deze 

leveringsvoorwaarden. 

3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien deze door 

Migrainex schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 3. Opdrachtverstrekking 

1. Opdracht tot het verrichten van een behandeltraject vindt plaats door middel van een getekende 

opdrachtbevestiging.  

2. De cliënt wordt door Migrainex geïnformeerd over: 

i. De te volgen behandelprocedure; 

ii. Welke medewerkers van Migrainex het behandeltraject zullen uitvoeren; 

iii. De (beoogde) resultaten en (potentiële) gevolgen van de Migrainex behandelingen; 

iv. De instructies die door de cliënt gevolgd dienen te worden voorafgaand aan de behandelingen; 

v. De instructies die door de cliënt gevolgd dienen te worden na de behandelingen; 

vi. De plaats van de behandelingen en het tijdstip van de eerstvolgende behandeling. 

Artikel 4. Annulering 

1. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden met een aangetekend schrijven. In dat 

geval treedt het in onder artikel 4 (lid 3) beschreven annuleringsschema in werking. 



 

 

2. Migrainex behoudt zich het recht voor het behandeltraject te annuleren indien de cliënt zich niet blijkt 

te houden aan door Migrainex verschafte instructies in het kader van het behandeltraject, of wanneer 

behandeling van de cliënt een gezondheidsrisico inhoudt voor medewerkers van Migrainex. In dat geval 

treedt het in onder artikel 4 (lid 3) beschreven annuleringsschema in werking. 

3. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever of door Migrainex 

worden betreffende behandeltrajecten stopgezet en slechts in rekening gebracht naar rato van het deel 

van de behandelingen dat reeds is verzorgd. 

Artikel 5. Acceptatie en weigering 

1. De cliënt geeft Migrainex, tevens als gevolg van door diens medewerkers gestelde vragen, zo goed 

mogelijk inlichtingen en de medewerking die het behandeltraject redelijkerwijs behoeft. 

2. Het behandeltraject start met een intakeprocedure. Wanneer de intakeprocedure voor de cliënt leidt tot 

een negatief (No-Go) advies, wordt de cliënt niet verder in behandeling genomen en wordt het 

behandeltraject beëindigd. 

3. Migrainex behoudt zich te allen tijde het recht voor de cliënt behandeling te weigeren. Weigering zal 

met opdrachtgever worden opgenomen en worden gemotiveerd. 

Artikel 6. Toestemming 

1. De toestemming van de cliënt is vereist voor verrichtingen ter uitvoer van het behandeltraject. 

Artikel 7. Privacy 

1. Migrainex zal geen cliëntgegevens aan derden verstrekken. 

2. Derden zoals bedoeld in Artikel 7 (lid 1) zijn niet medewerkers van Migrainex. 

3. Gegevens verzameld door Migrainex kunnen door Migrainex voor statistische verwerking aangewend 

worden. De resulterende statistieken zijn niet herleidbaar naar de cliënt. 

Artikel 8. Dossiervorming 

1. Migrainex richt voor het behandeltraject een dossier in. 

2. Op verzoek van de cliënt verstrekt Migrainex inzage in zijn of haar dossier. 

3. De cliënt heeft het recht na het afronden van het behandeltraject zijn of haar dossier te laten 

anonimiseren middels een aangetekend schrijven. 

Artikel 8. Uitval van een medewerker van Migrainex 

1. In geval van ziekte of uitval van een medewerker zal Migrainex trachten zo spoedig mogelijk voor 

gelijkwaardige vervanging te zorgen. 



 

 

2. Als vervanging niet mogelijk blijkt, zal Migrainex de cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte 

brengen. In dat geval zal Migrainex zo spoedig mogelijk een nieuwe behandeldatum voorstellen. 

3. In geval van ziekte of uitval van een medewerker heeft opdrachtgever of de cliënt geen recht op 

(schade)vergoeding. 

Artikel 9. Annulering van een behandeling 

1. Het door de cliënt afzeggen of verplaatsen van een behandelafspraak is tot 24 uur van tevoren mogelijk. 

Indien een cliënt herhaaldelijk op kortere termijn behandelingen afzegt of herhaaldelijk wegblijft bij 

behandelafspraken, kan Migrainex in overleg met opdrachtgever het behandeltraject met de cliënt 

beëindigen. In dat geval treedt het in onder artikel 4 (lid 3) beschreven annuleringsschema in werking. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Migrainex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Migrainex is 

uitgegaan van door of namens de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige 

gegevens. 

2. Indien Migrainex aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 

Migrainex beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het behandeltraject waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft.  

3. Migrainex is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 

de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze 

voorwaarden, en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, voor zover 

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 

deze algemene voorwaarden. Migrainex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. 

Artikel 11. Forumkeuze 

1. Geschillen zullen uitsluitend door een bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Tenzij een 

andere rechtbank door de wet wordt voorgeschreven, kiezen de partijen de rechtbank te Arnhem als 

bevoegde rechter. 

 

Deze leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 14-01-2015 en gelden indien niet vervangen 

voor een gewijzigd of nieuw reglement. Alle eerder gepubliceerde leveringsvoorwaarden komen hiermee te 

vervallen. 
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