
Privacy beleid

SODAMASSAGE verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die via de website of sociale 
netwerken zoals o.a. Facebook, Google, YCBM, WIX Booking, Yelp, Foursquare… worden 
verzameld te respecteren en te beschermen. 

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een natuurlijke persoon die toelaat om die 
persoon te identificeren, evenals alle informatie die gekoppeld kan worden aan een 
identificeerbare persoon.1

Welke gegevens worden bij gehouden?
Bij registratie via het contactformulier jouw voornaam, naam, email en tel-of gsmnummer.
Bij eerste afspraak wordt er een klantenfiche opgemaakt : naam, adres, tel, geboortedatum, e-mail.

Waarom registreer ik persoonlijke gegevens? 
– Om op je aanvraag te kunnen antwoorden;
– Om statistieken (geslacht, leeftijd, woonplaats) bij te houden.
– Om eventueel je te contacteren in geval van overmacht of indien je iets hebt laten liggen in 

de zaak

“Verwerking” betekent elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens, daarin begrepen het gebruiken, verzamelen, opslaan, raadplegen, ordenen, 
enz.

Op welke manier wordt de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens beschermd?
Bescherming tegen:

– Toegang of wijziging door onbevoegden
– Onjuist gebruik of bekendmaking
– Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Je persoonlijke gegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie die niet aan derden 
wordt meegedeeld.

1Bron: art. 2 GDPR https://gdprtest.be
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Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van persoonlijke gegevens?

Sophie Darras / Sodamassage is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die 
betrekking hebben op de bescherming van je privacy. Als je vragen hebt kan je me bereiken op het
volgende e-mailadres: hallo@sodamassage.be

Hoe krijg je toegang tot jouw persoonlijke gegevens?
Stuur me een mail en ik help je verder. Je kan jezelf ook  uitschrijven uit onze database door de 
desbetreffende link te volgen in één van onze e-mails.

Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle 
wetsbepalingen van Belgie en de Europese Unie:
De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde privacywet) recentelijk gewijzigd door de
wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.
De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de 
privacy .

Gebruiksvoorwaarden 

Behandelingen
Enkel relaxmassage zoals beschreven in de definitie masseur/masseuse : het masseren van het 
menselijk lichaam met het oog op het in stand houden of mooier maken van het menselijk lichaam,
cosmetische massage.

Geen therapeutische of zwangerschapsmassage. Geen erotische noch tantra, geen happy ends of
sensuele massages. Ook geen body to body of andere variëteiten die niets met massage te maken
hebben.
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Betaling

Online boeken en veilig online betalen is voortaan mogelijk met het online systeem Stripe.
• Ter plaatse contant, BC App, Payconiq of  kredietkaart: Visa en of Mastercard.
• Bij laattijdig annuleren (<72u voorafgaand aan de afspraak) wordt het voorschot van 50% in

rekening gebracht alsook de boekings- en transactiekosten.
• No shows worden 100% in rekening gebracht.

Tarieven
Vanaf 1 januari 2019 is Sodamassage vrijgesteld van BTW.
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Cadeauvoucher en /of cadeaubox 

De Sodamassage cadeaubox aangekocht vanaf juni 2017 zijn twee jaar geldig. 
De Sodamassage cadeauvoucher/bon aangekocht vanaf november 2018 zijn één jaar geldig.

De bon is : 
– niet verlengbaar;
– niet inruilbaar voor geld;
– eenmaal te gebruiken, kan niet gesplitst worden en is niet cumuleerbaar met andere acties,

kortingen of kadobonnen of op andere boekingsites;
– is enkel geldig voor een massage
– op te nemen tussen 15 februari en 15 november

Indien u de bon voor welke reden hoe dan ook niet kan gebruiken kan u die doorgeven aan
iemand anders mits dit per mail wordt gemeld.

– Bij boeking met een cadeaubon/voucher zal de bon automatisch vervallen
– Online boeken met een cadeaubon of voucher is niet meer mogelijk, telefonisch en per mail

wel.
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Hygiëne
Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Er wordt verwacht van de gasten 
dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om 
voor de behandeling een douche of een bad te nemen.

Aankomsttijd
Heeft u een afspraak / behandeling dan verzoek ik u op tijd aan te komen op het gereserveerd 
tijdstip.  Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. 

GSM
Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of op stil te staan te zijn tijdens de behandeling. 

Juwelen & horloges 
Zijn overbodig tijdens de massage. 
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Persoonlijke gegevens
Voor aanvang van de behandeling worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw 
leefgewoontes en medische verleden, u bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de 
juiste gegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke 
toestemming verstrekt aan derden.

Contra-indicaties
Een masseur is geen arts, geen dermatoloog, geen kine of osteopaat. Bij twijfel over een 
bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.
Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u onder 
behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kan ik u vragen met hem of 
haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. 
Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u
voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van 
de behandeling hierop noodzakelijk.

Openingstijden
van maandag tem zondag van 10u tem 20u
Behandeling enkel mits op voorhand een afspraak te hebben vastgelegd – liefst online.

Disclaimer
SODAMASSAGE is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke 
bezittingen. SODAMASSAGE is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van niet 
volledig of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of
geestelijke aandoeningen, blessures, zwangerschap en medicijngebruik. SODAMASSAGE 
behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van o.a. 
alcohol, geestverruimende middelen o.i.d. Of die andere diensten vragen die niets met massage te
maken hebben.
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