
 

 

Algemene voorwaarden Pretecho Centrum Westland 
 

o Het doel van de pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Bij de pretecho 

wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind. Mocht de cliënt van te 

voren al op de hoogte zijn van afwijkingen bij haarzelf dan wel bij haar ongeboren kind, 

dient zij dit vóór aanvang van de pretecho kenbaar te maken.  

 

o  Pretecho Centrum Westland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor 

eventuele achteraf gebleken afwijkingen aan moeder of het ongeboren kind. 

 

o Mocht de echoscopiste tóch de verdenking hebben op een afwijking, dan houdt zij zich 

het recht voor dit mee te delen aan de ouder(s) en deze informatie te willen delen met 

de zwangerschapsbegeleider. 

 

o Bij een geslachtsbepaling kan geen 100% zekerheid worden gegeven. In geval van twijfel 

zal er geen uitspraak over gedaan worden. Pretechocentrum Westland aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor eventueel foutieve beoordeling van het geslacht. 

 

o Er wordt al reeds tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan en tot op heden 

zijn er geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echoscopische 

apparatuur. Pretecho Centrum Westland neemt desondanks geen verantwoordelijkheid 

voor eventuele effecten op de lange termijn. 

 

o Pretecho Centrum Westland is niet  aansprakelijk voor enige schade –in welke vorm dan 

ook- aan cliënte en/of het ongeboren kind. Aansprakelijkheid voor materiële en/of 

immateriële schade wordt uitgesloten. 

. 

o Als  het door de ligging of beweeglijkheid van de baby niet lukt om een 3/4D echo te 

maken, wordt er een afspraak gemaakt voor een nieuwe poging. Hieraan zijn geen extra 

kosten verbonden. Wanneer er na de tweede poging weer geen goede 3D echo kan worden 

gemaakt, wordt het niet nogmaals geprobeerd; ook wordt er geen geld teruggegeven. 

 

o Betaling dient te geschieden voor aanvang van de echo, per pin. 

 

 

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en begrepen en ga hiermee akkoord: 
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