Algemene voorwaarden Echolooks voor het uitvoeren van
een pretecho
1. ALGEMEEN
1.1 Echolooks stelt zich ten doel om echoscopisch onderzoek te verrichten op verzoek van de cliënt,
waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrageluid. Bij dit echo-onderzoek worden statische en
dynamische opname gemaakt en getoond van het ongeboren kind.
2. DE OPDRACHT
2.1 Echolooks wordt in deze voorwaarden genoemd als opdrachtnemer; zwangere cliënt, die een
afspraak heeft gemaakt voor de pretecho, wordt in deze voorwaarden genoemd als opdrachtgever.
Echolooks neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich, dat wil
zeggen dat zij de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoert. Als de beeldopbouw minder van
kwaliteit is dan de cliënt verwacht, dan is dat voor Echolooks geen reden om cliënt een nieuwe
afspraak te geven.
2.2 Opdrachtgever verstrekt de opdracht aan Echolooks door het telefonisch maken van een afspraak.
Annulering van de afspraak door de opdrachtgever dient tenminste vierentwintig (24) uur voorafgaand
aan de afspraak plaats te vinden. In geval van niet tijdige annulering, d.w.z. minder dan vierentwintig
(24) vóór de geplande afspraak, is Echolooks gerechtigd om bij de opdrachtgever het verschuldigde
honorarium in rekening te brengen.
2.3 De opdracht behelst het maken, tonen en verschaffen van foto’s en/of dvd –opnamen van het
ongeboren kind via het maken van een echo bij opdrachtgever. De verstrekte opdracht behelst
nadrukkelijk niet het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen op basis
van de gemaakte echo. De volledige medische verantwoordelijkheid ter zake berust bij de
behandelend arts en/of verloskundige.
2.4 Echolooks verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden ter kennis komt. Tevens zal Echolooks uiterste zorgvuldigheid
betrachten bij het gebruik van de tijdens de werkzaamheden verstrekte of ter kennis gekomen
informatie.

2.5 Mocht Echolooks, ondanks het feit dat het stellen van medische diagnose en/of het vaststellen van
afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de verstrekte opdracht, onregelmatigheden
ontdekken op de echo, dan behoudt Echolooks zich het recht voor eerst de opdrachtgever en in
overleg daarna de behandelend arts en/of behandelend verloskundige hierover in te lichten.
3. HONORARIUM
3.1 De opdrachtgever is aan Echolooks een honorarium alsmede vergoeding van de gemaakte kosten
verschuldigd overeenkomstig de bij Echolooks gebruikelijke tarieven.
3.2 Betaling van het honorarium dient per pin of contant te geschieden.
4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Echolooks is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de opdrachtgever of derden
voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden.
5. TOEPASSELIJK RECHT
5.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.
Hierbij verklaar ik akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
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