
 

Algemene voorwaarden  Echopraktijk WAZ ( KVK nr. 50089153) 

Op alle afspraken en diensten van Echopraktijk WAZ zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van 
toepassing: 

(Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met deze algemene 
voorwaarden bij het reserveren van een afspraak.)   

Privacy 

Alle bijzonderheden en/of afwijkingen welke worden opgemerkt zullen ten alle tijden aan de  cliënte 

worden meegedeeld tijdens de echo. Meegekomen gasten ( max. 2 volwassenen) zullen daar getuige van 

kunnen zijn. Indien hieromtrent bezwaren zijn zal de cliënte dit vooraf zelf aangeven aan de betreffende 

echoscopiste. Bij een minder gunstige uitslag kan het als prettig ervaren worden, met uw partner alleen 

te zijn. 

Alleen met toestemming van de cliënte zal informatie aan de betreffende verloskundige of gynaecoloog 
worden doorgegeven.  

Zonder toestemming mogen onze echoscopistes niet in beeld en/of geluidverspreid worden op sociale 
media ( zoals Facebook of Instagram) 

Het is niet toegestaan privé video-opnamen te maken tijdens de echografie 

Echopraktijk WAZ verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het 
maken van een echo ter kennis komt. 

Garantie 

Echopraktijk WAZ is zeer begaan met de gezondheid van uw ongeboren kindje. Garanties over 
gezondheid zijn door middel van echoscopie niet af te geven. Ook als het onderzoek een goede uitslag 
heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat uw kind toch een afwijking heeft. Echopraktijk WAZ kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose. Uw echoscopiste zal bij 
twijfel, via uw behandelaar, u doorverwijzen voor vervolgonderzoek. 
Ook aan uitspraken over het geslacht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.  

Vergoeding medische echo 

Omdat de termijn-echo en de 20 weken echo (SEO) medische echo’s zijn, worden deze vergoed uit de 

basis zorgverzekering. U heeft gedurende uw zwangerschap recht op één termijn echo en één 20 weken 

echo. Het is voor Echopraktijk WAZ mogelijk deze rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te declareren. 

Annulering 

In geval van niet tijdig ( 24 uur van tevoren) annuleren of vergeten van de afspraak brengen wij 25 euro 
per 15 minuten in rekening. 

 

http://www.babyimage.nl/medische-echo/


Schadelijkheid 

Schadelijke effecten en of nadelige gevolgen van ultra geluid zijn niet wetenschappelijk aangetoond. 

Echopraktijk WAZ aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en of letsel berokkend 
aan cliënten of derden door welke oorzaak dan ook, noch voor daaruit  voortvloeiende kosten en/of 
vergoedingen anderszins. 

Dossiervoering 

Echopraktijk WAZ bewaart de gegevens en onderzoek uitslagen van haar klanten in een digitaal dossier. 
Echopraktijk WAZ draagt zorg voor een zorgvuldige administratie. Hierop zijn de algemeen geldende 
wettelijke bepalingen en privacyregels van toepassing. 

U verklaart dat de door u opgegeven personalia en eventueel van toepassing zijnde overige informatie 
(zoals informatie omtrent medische voorgeschiedenis) juist zijn.  

Van alle zwangere vrouwen die zich melden bij een verloskundig zorgverlener worden gegevens over 
prenatale screening en de uitkomst van de zwangerschap geregistreerd in een landelijk dossier, genaamd 
Peridos. Alle zorgaanbieders in Nederland die betrokken zijn bij de prenatale screening maken gebruik 
van Peridos. 

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening  (SPSAO-AMC Amsterdam) coördineert het 
screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. 
Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De 
screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Uw verloskundige of gynaecoloog kan meer 
informatie geven over de bescherming van uw gegevens.  

 

Beeldmateriaal  

EchopraktijkWAZ en Echofun behouden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op 
grond van de Auteurswet. Al het door ons verstrekte beeld en/of geluidsmateriaal is uitsluitend bestemd 
om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem en zonder toestemming van 
EchopraktijkWAZ en Echofun worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden 
worden gebracht. 
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