
Voornaam: ......................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................................................................

Tel/GSM: ......................................................................................................

Naam: .............................................................................................................................

Plaats: ................................................................................................................................

Mail: ................................................................................................................................

Intakeformulier Massage
PersoonlIjke gegevens

MeDIsCHe gesCHIeDenIs

PMS 3285 U CMYK 87 - 22 - 55 - 4 RGB 0 - 143 - 130 #008F82

Lettertype : Avenir light
Lettertype : Avenir Next regular

Zaniya - energy in Motion

Welke ziektes of gezondheidsproblemen heb je of heb je ooit gehad? (Denk o.a. huidaandoeningen, 
diabetes, kanker, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, rugpijn, hoofdpijn, migraine, reumatische 
aandoeningen, psychische problemen etc.)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Heb je ooit iets gebroken? Wat en wanneer?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Heb je ooit een operatie ondergaan? Waarvoor en wanneer?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ben je ergens allergisch voor?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gebruik je medicijnen? Welke medicijnen en waarvoor?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gebruik je vitamines/voedingssupplementen? Welke en waarvoor?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sta je onder behandeling van een specialist (dokter, fysiotherapeut, psycholoog etc.)?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ben je op dit moment zwanger? Hoeveel weken?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Zijn er andere belangrijke zaken met betrekking tot jouw gezondheid die je masseuse dient te 
weten?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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leeFgeWoonTes
Slaap je goed? ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoeveel uur per week sport je en welke sport doe je?   ......................................................................................................................................  

Ondervind je veel stress in je dagelijkse leven?   ............................................................................................................................................................

Overige opmerkingen over je leefgewoontes:  ................................................................................................................................................................  

Doel/verWACHTIngen MAssAge
Waarom heb je voor mijn praktijk gekozen?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Wat is je doel of wat zijn je verwachtingen met betrekking tot deze massage?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Heb je  eerder een massage gehad? Zo ja, wat voor soort massage was dat en hoe vaak?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Geef op de bijgevoegde pagina met een kruisje de gebieden aan waar je klachten hebt of op 
welke gebieden je tijdens de massagebehandeling graag de nadruk wilt leggen. 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Overige opmerkingen/aantekeningen:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

overeenkoMsT masseuse - klant
Klant
Met het tekenen van dit formulier verklaar ik dat ik alle vragen heb begrepen en naar waarheid heb ingevuld. Tussentijdse veranderingen zal ik direct 
doorgeven aan de masseuse. Ik begrijp dat deze massage enkel ontspanning en het verminderen van spierspanning tot doel heeft. Het is geen vervanging 
voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Deze massage mag ook niet gezien worden als een medische behandeling. Ik laat de 
masseuse direct weten als ik tijdens de massagebehandeling pijn of ongemak ervaar.

Masseuse
In een aantal gevallen mag er geen massage plaatsvinden. Hiervoor verwijs ik je graag naar de contra-indicaties op mijn website.
Graag wijs ik je erop dat bovenstaande informatie louter gebruikt wordt om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op je behoefte. 
Uiteraard zal alle informatie strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
 

Handtekening klant: ……………………………………………………   Datum: ……………………………………………………

     

 +32 (0)479 39 89 87    www.zaniya.me    zaniya.energy@gmail.com    facebook.com/ZaniyaenergyInMotion
BTW Be 0807.639.222    I    kBC Be82 7360 3910 1168



PMS 3285 U CMYK 87 - 22 - 55 - 4 RGB 0 - 143 - 130 #008F82

Lettertype : Avenir light
Lettertype : Avenir Next regular

Zaniya - energy in Motion

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving voor een massage betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Zaniya verleent geen medische, fysiotherapeutische en geen erotische massages. Bij medische klachten dien je met je behandelend arts of special-
ist te overleggen alvorens een massage te ondergaan en mij een attest te bezorgen indien er gemasseerd mag worden. Een massage gebeurt altijd op eigen  
verantwoordelijkheid, het is jouw lichaam en het is belangrijk dat je er goed zorg voor draagt. Een massage vervangt nooit het advies van je arts. 
 
Maak het jezelf comfortabel en neem indien mogelijk een warme douche op voorhand, zodat  de olie beter opgenomen kan worden en voor het hygiënisch comfort. 
Respecteer het afgesproken uur, zodat ik jou en de andere klanten de nodige aandacht kan geven. 
Een massage is een wisselwerking tussen jou en mij, dus in geval van pijn of onaangenaam gevoel gelieve dit tijdig door te geven, zodat ik de massage kan aan-
passen aan jouw lichaam.
Drink na een massage voldoende water om al de afvalstoffen goed te laten afvoeren.
 
Bij ziekte of uitval van de masseuse zal Zaniya je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Zaniya zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve 
datum komen. 

Betalingen 
Zaniya beschikt niet over bankcontact. Elke behandeling dient dus na afloop contant en zoveel mogelijk gepast betaald te worden of minstens 3 dagen op voorhand 
overgeschreven te worden op het rekeningnummer KBC BE82 7360 3910 1168 met vermelding van je naam en datum afspraak.
Een afspraak voor een massage, mondeling of via e-mail gemaakt is bindend. Annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang mogelijk. Bij annulering binnen 
de 24uur voor aanvang van de afspraak wordt de massage in rekening gebracht. Zaniya heeft het recht de massage te annuleren, indien er naar het oordeel van 
Zaniya, sprake is van een onhygiënische situatie of ongewenst gedrag. De massage dient afgerekend te worden. 
Zaniya heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in een massage en de tarieven aan te passen. De actuele prijzen kunnen ten allen tijde opgevraagd worden. 
Een kadobon is geldig tot 1 jaar na de uitreikingsdatum. 

Ongevallen en aansprakelijkheid 
De klanten zijn enkel verzekerd voor schade veroorzaakt door een fout van Zaniya zelf. Deze schade moet voorvallen en aangetoond worden tijdens de massage zelf. 
Het principe van fout, schade en oorzakelijk verband tussen beiden is van toepassing. Zaniya kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels na een massage of 
door ongevallen door de klant zelf. Het intakeformulier dient ook ter goede trouw ingevuld te zijn. Zaniya stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging 
van eigendommen.

Bescherming van vertrouwelijke gegevens
Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om je zo persoonlijk mogelijk te kunnen behandelen en om je op de hoogte te houden van activiteiten van 
Zaniya. Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen dan kun je dit per e-mail aan Zaniya laten weten. 
Je persoonlijke en medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Vragen en/of opmerkingen
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dit graag van je!
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