ALGEMENE VOORWAARDEN
ECHO OP EIGEN VERZOEK (PRETECHO)

1. Algemeen
Op alle reserveringen en diensten tussen Dana MD B.V. (verder Dana Centrum genoemd), gevestigd aan
Boulevard 19 te Zeist en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten
worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de
website www.danacentrum.nl/pretecho. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn
alleen bindend als ze schriftelijk tussen Dana Centrum en haar cliënt zijn overeengekomen. Op de tussen
Dana Centrum en cliënt gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het
Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-nakoming) van
de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter.
2. Afspraak maken
Een afspraak maken voor een echo kan per e-mail of telefonisch met de praktijkondersteuner van Dana
Centrum. De afspraak tot het maken van een echo en het laten uitvoeren van de betreffende echo,
geschiedt uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt. Wij willen u graag verzoeken om op tijd voor
uw afspraak aanwezig te zijn om te voorkomen dat wij minder tijd voor uw echo hebben en u dus korter
van de beelden van uw kindje kunt genieten.
3. Betaling
De betaling geschiedt door te pinnen voorafgaand aan of direct na het consult. De tarieven kunnen
worden aangepast en staan vermeld op onze website van Dana Centrum. Bij het in gebreke blijven van
de betaling heeft Dana Centrum het recht om het verkregen beeld-/geluidsmateriaal in bezit te houden.
4. Annuleren
Annulering van een afspraak door de cliënt dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de
afspraak plaats te vinden, bij voorkeur telefonisch. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen
op de afspraak is Dana Centrum helaas genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in
rekening te brengen. Bij tijdige annulering zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
5. Overmacht
Dana Centrum kan de gemaakte afspraak verplaatsen of annuleren in geval van overmacht aan haar
kant. Overmacht betekent hierin een onvoorziene omstandigheid in verband met personen en/of
materialen waardoor het voor Dana Centrum onmogelijk dan wel dusdanig bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt om de afspraak na te komen, dat daardoor het nakomen van de gemaakte
afspraak redelijkerwijs niet meer door de cliënt kan worden gevraagd. In geval van overmacht is Dana
Centrum bevoegd de afspraak te annuleren zonder dat de cliënt daardoor enig recht heeft op
schadevergoeding.
6. Beperking en aansprakelijkheid
Het doel van een pretecho is om op uw eigen verzoek beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en
is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch van aard. Er wordt dus niet gezocht naar afwijkingen, maar
mocht de echoscopiste het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de
echoscopiste zich het recht voor de zwangerschapsbegeleider en de cliënt in te lichten. Wanneer de
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cliënt dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënt kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo.
Cliënt draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de
zwangerschapsbegeleiding als daar behoefte toe bestaat. Als de cliënt al van het bestaan van
afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, dan zal de cliënt dit melden bij
het eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de echo. Dana Centrum en/of onze echoscopiste kan
nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren
kind betreffen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënt duidelijk dat er op
geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel
7:446 BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische
beoordeling.
7. Geslachtsbepaling
Vanaf 16 weken is het mogelijk om bij Dana Centrum een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De
zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho
tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie. Bij een geslachtsbepaling kan nooit
100% zekerheid worden gegeven. Dana Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
foutieve beoordeling van het geslacht.
8. Schadelijke effecten
Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend over
het gebruik van echografieapparatuur. Dana Centrum is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke
effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek
en cliënt vrijwaart Dana Centrum ook voor enige aanspraak van derden hieromtrent. Aansprakelijkheid
voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade aan cliënt en/of het ongeboren kind wordt
hiermee uitgesloten.
9. Inspanningsverplichting
Omdat het uiteindelijke resultaat van de echo – zeker in geval van driedimensionale (3D) echoscopie –
onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, de hoeveelheid
vruchtwater en de lichaamsbouw van de moeder kan er door Dana Centrum geen garantie worden
gegeven over de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties zullen niet plaatsvinden als cliënt
ontevreden is over de kwaliteit van het beeld en de cliënt zal dan een nieuwe afspraak dienen te maken.
10. Materialen
Dana Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door Dana Centrum
gebruikte opslagmedia (USB sticks). Dana Centrum kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook
door de cliënt elders kan worden afgespeeld en cliënt vrijwaart Dana Centrum voor enige schade die
daaruit zou mogen ontstaan.
11. Vertrouwelijkheid
Dana Centrum verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken
van een echo ter kennis komt.
12. Auteursrecht
Dana Centrum heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor
promotionele doelen, tenzij de cliënt nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen. Het beeldmateriaal zal
altijd anoniem worden gebruikt.
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