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Algemene voorwaarden  

Vita Nova - Pretecho’s en meer 
 
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle betrekkingen, reserveringen en diensten 

tussen Echoprakti jk Vita Nova, gevestigd aan de Callenburghstraat 37 te Maasdijk , KvK 

geregistreerd onder nummer 84891556, en haar klanten. 

 
Echo’s van niet medisch-diagnostische aard 
Onder ‘pretecho’ wordt een echo op eigen verzoek verstaan, die niet van medisch-diagnostische aard 
is en niet wordt aangeboden vanuit de handeling prenatale screening (RIVM). Geen enkele uitspraak, 
gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. 
 
Het doel van de pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet 
gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind. Als er sprake mocht zijn van een, naar Vita Nova’s 
inzicht, afwijkend echobeeld dan zal dit in overleg met de klant teruggekoppeld worden aan de 
behandelende arts of verloskundige. 
 
Bij geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Vita Nova kan nooit aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht en de hieruit voortvloeiende 
gemaakte kosten. 
 
Geheimhoudingsplicht 
Vita Nova verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het bezoek 
wordt verkregen. 
 
Kwaliteit 
Het uiteindelijke resultaat van de echo is onder andere afhankelijk van de ligging en de 
beweeglijkheid van het kindje, de hoeveelheid vruchtwater en het postuur van de moeder. Hierdoor 
kan er door Vita Nova geen garantie worden gegeven over de kwaliteit van het beeldmateriaal. 
 
Wanneer er geen goed beeld te verkrijgen is door bijvoorbeeld de ligging van het kindje, beoordeeld 
door Vita Nova tijdens de afspraak, wordt een herhalingsafspraak gemaakt. Dit is binnen twee weken 
na de oorspronkelijke afspraak. Er wordt, indien nodig, per echo maximaal één keer een 
herhalingsafspraak gemaakt. Aan de herhalingsecho zijn geen kosten verbonden. 
  
Annulering 
Indien de klant de afspraak wilt afzeggen dient dit minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren per e-
mail. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd, of indien de klant niet op de afspraak, zoals vermeld 
in de bevestigingsmail, verschijnt dan wordt de ingeboekte echo volledig in rekening gebracht. 
 
Mocht de klant onverwachts verhinderd zijn, dan kan de afspraak verzet worden naar een ander 
tijdstip, mits verwittiging per email tenminste 24 uur voor de aanvankelijke afspraak. Wanneer dit 
niet is gebeurd kan de afspraak niet verzet worden. Wanneer de klant dan niet komt zal de echo 
alsnog in rekening gebracht worden. 
 
Indien een gemaakte afspraak door zwangerschap-gerelateerde redenen niet door kan gaan (bijv. bij 
een miskraam, vroeggeboorte, afwijking bij de baby of ziekenhuis opname) dan zullen er geen kosten 
in rekening worden gebracht.  


