Overeenkomst
Partijen,
1. Tami Kalir, handelend onder de naam Doula-Li, gevestigd aan de Schoolstraat 28 te Delft,
hierna te noemen 'de doula'
en
2.
geboren
zwanger en uitgerekend op
wonende aan

,

en
geboren
wonende aan
hierna (gezamenlijk) te noemen 'de cliënte'
komen overeen dat de doula cliënte zal bijstaan in de bevalling van haar zwangerschap, uitgerekend
op
.
Artikel 2 Inhoud van de overeenkomst
2.1 Partijen komen overeen dat de doula aan de cliënte bijstand verleent conform (aankruisen wat
van toepassing is):




A. Standaard doula pakket:
a. drie voorbereidende gesprekken (waaronder een kennismakingsgesprek);
b. onbeperkt contact via e-mail en telefoon tot de bevalling;
c. aanwezigheid gedurende de bevalling, mits deze plaatsvindt in de periode
tot
d. een nagesprek, binnen drie weken na de datum van de bevalling.

;

B. Uitgebreid doula pakket:
a. drie voorbereidende gesprekken (waaronder een kennismakingsgesprek);
b. onbeperkt contact via e-mail en telefoon tot de bevalling;
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c. aanwezigheid gedurende de bevalling, mits deze plaatsvindt in de periode
tot
;
d. verstrekking van de Epi-no geboortetrainer;
e. tijdens de bevalling bruikleen van een Mama-Tens ter onderdrukking van baringspijn;
f. tijdens de bevalling bruikleen van de Kaya Baarstoel;
g. een nagesprek, binnen drie weken na de datum van de bevalling.


C. Extra uitgebreid doula pakket:
a. drie voorbereidende gesprekken (waaronder een kennismakingsgesprek);
b. onbeperkt contact via e-mail en telefoon tot de bevalling;
c. aanwezigheid gedurende de bevalling, mits deze plaatsvindt in de periode
tot
;
d. verstrekking van de Epi-no geboortetrainer;
e. tijdens de bevalling bruikleen van een Mama-Tens ter onderdrukking van baringspijn;
f. tijdens de bevalling bruikleen van een Kaya Baarstoel;
g. een nagesprek, binnen drie weken na de datum van de bevalling;
h. een mini-workshop Shantala babymassage van circa 45 minuten, aansluitend op het
nagesprek.

2.2 Ten aanzien van het bepaalde in lid 1 geldt dat op de doula een inspanningsverplichting rust om
de genoemde prestaties te leveren.
2.3 Indien de doula de bevalling niet heeft bijgewoond, leidt dit niet vanzelfsprekend tot restitutie
van (een deel van) de overeengekomen prijs.
2.4 Indien de doula, om welke reden dan ook, de bevalling niet bijwoont of heeft bijgewoond,
vervallen de verplichtingen ten aanzien van het voeren van een nagesprek en het (indien van
toepassing) in bruikleen verstrekken van de Mama-Tens en de Kaya Baarstoel.
2.5 De planning van de voorbereidende gesprekken, het nagesprek en (indien van toepassing) de
mini-workshop Shantala babymassage geschiedt in overleg tussen partijen. Hierbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met elkaars agenda, behoeften en het verwachte moment van bevallen.
Afhankelijk van het moment van sluiten van de overeenkomst en het tijdstip van de bevalling kan het
zijn dat nog niet alle voorbereidende gesprekken zijn gevoerd op het moment dat de bevalling zich
aandient. Indien deze situatie zich voordoet, blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.
Artikel 3 Bijstand doula
De bijstand die de doula aan cliënte verleent gedurende de bevalling, is van emotionele en fysieke
aard. Gedacht kan worden aan bemoedigen, het geven van tips voor het opvangen van de weeën,
massages en dergelijke.
Artikel 4 Uitsluiting medische verantwoordelijkheid
De doula vervult geen enkele medische rol in de zwangerschap, tijdens de bevalling en daarna. Zij
kan voor medische aangelegenheden geen enkele verantwoordelijkheid dragen, ook niet indien - om
welke reden dan ook - tijdens de bevalling geen medische begeleiding (zoals verloskundige, arts,
gynaecoloog etc) aanwezig is. De cliënte is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het regelen van
medische begeleiding gedurende zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
Artikel 5 Beschikbaarheid doula
5.1 De doula doet haar uiterste best om tijdens de periode genoemd in artikel 2 lid 1 steeds
bereikbaar te zijn voor cliënte. De doula verstrekt hiertoe aan cliënte een telefoonnummer waarop
zij gebeld kan worden. De doula kan niet garanderen dat oproepen op dit telefoonnummer altijd
direct worden beantwoord.
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5.2 Indien de doula van te voren kan voorzien dat zij niet gedurende de hele periode genoemd in
artikel 2 lid 1 beschikbaar zal zijn, doet zij hiervan tijdig mededeling aan cliënte en draagt de doula
zorg voor een back-up doula. Op verzoek van cliënte kan een ontmoeting geregeld worden met de
doula die als back-up zal fungeren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De doula doet haar
best een tijdige ontmoeting tussen cliënte en de back-up doula te organiseren.
5.3 Indien de doula wegens overmacht onverwachts verhinderd is in de periode genoemd in artikel 2
lid 1, dan deelt zij dit zo spoedig mogelijk mee aan cliënte en doet de doula haar best zo spoedig
mogelijk een back-up doula te vinden.
5.4 Cliënte is zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de doula over de (mogelijke)
aanvang van de bevalling. Na telefonisch contact over het (mogelijke) begin van de bevalling wordt in
onderling overleg bepaald of en wanneer de doula naar cliënte toe zal komen.
5.5 Bijzondere omstandigheden daargelaten en voor zover mogelijk, blijft de doula gedurende de
gehele bevalling bij cliënte, indien cliënte dit wenst. Nadat de baby ter wereld is gekomen, blijft de
doula nog minimaal één uur in de nabijheid van cliënte, voor zover mogelijk.
5.6 Indien de bevalling veel tijd in beslag neemt of andere dringende redenen hiertoe nopen,
behoudt de doula zich het recht voor zich te laten vervangen of haar werkzaamheden gedurende
enkele uren te onderbreken.
Artikel 6 Prijs
6.1. Partijen komen overeen dat voor de in artikel 2 besproken diensten een tarief van €
verschuldigd is.
6.2 Cliënte dient de overeengekomen prijs elektronisch te voldoen, via de website www.doula-li.nl.
6.3 Indien door de doula in overeenstemming met cliënte extra werkzaamheden worden verricht
(dat wil zeggen diensten die niet in het pakket begrepen waren), worden hiervoor aanvullende
kosten in rekening gebracht.
6.4. Reis- en parkeerkosten van de doula zijn bij de prijs inbegrepen voor de diensten die standaard
in het pakket zijn opgenomen. Voor aanvullende diensten en werkzaamheden kunnen wel reis- en
parkeerkosten in rekening gebracht worden.
Artikel 7 Ingangsdatum overeenkomst
Pas nadat de in artikel 6 lid 1 overeengekomen vergoeding is voldaan, wordt onderhavige
overeenkomst van kracht en rusten op de doula de inspanningsverplichtingen zoals omschreven in
artikel 2 lid 1.
Artikel 8 Geheimhouding
De doula verplicht zich geen details over de zwangerschap en bevalling van cliënte die naar cliënte
herleidbaar zijn, zonder overleg met cliënte, met anderen te delen of openbaar te maken.
Artikel 9 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze
overeenkomst kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt:

Doula-Li, Tami Kalir
datum:

datum:

datum:
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