
 

Disclaimer. 
 

Deze overeenkomst is gemaakt tussen Yoni Steam Nederland, KVK nummer 57516502, en de 
ondertekende. 
 
Ik maak gebruik van de stoombehandeling, het consult of producten van Yoni Steam Nederland en verklaar 
hierbij dat ik in een goede fysieke conditie verkeer en geen klachten of aandoeningen heb waarbij je niet 
mag stomen, inclusief zwangerschap. 
 
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ben op de hoogte van wanneer ik wel of niet mag stomen. 
 
Ik verklaar dat alle informatie die ik aan Yoni Steam Nederland heb gegeven accuraat en compleet is en 
ben me ervan bewust dat het achterhouden van informatie kan leiden tot gezondheidsrisico’s en een 
miskraam. 
 
Ik neem vrijwillig deel aan de diensten van Yoni Steam Nederland en doe dit op mijn eigen risico.  
 
Ik verklaar dat ik toestemming heb van mijn huisarts om de behandeling te ondergaan of neem zelf 
verantwoordelijkheid voor mijn medische besluitvorming. 
 
Ik begrijp dat de resultaten van persoon tot persoon kunnen verschillen en ik begrijp dat ik ongunstig kan 
reageren op de producten of de behandeling. Bij effecten omvatten o.a. hoofdpijn, bultjes, jeuk diarree, 
uitslag, toenemende vaginale afscheiding, kramp of licht bloedverlies. Als ik de behandeling of de 
producten van Yoni Steam Nederland wil verder wil gebruiken zal ik dit aan Yoni Steam Nederland 
doorgeven zodat zij aanpassing aan mijn aankopen/behandeling kunnen toepassen. 
 
Ik ben het er expliciet mee eens dat alle risico’s van verwondingen, die ik kan ondervinden van het gebruik 
van de producten en diensten van Yoni Steam Nederland, binnen mijn eigen risico vallen. 
 
Ik verklaar dat ik de producten en diensten niet onjuist gebruik en ben dan ook zelf aansprakelijk voor de 
verwondingen die ik oploop door dit wel te doen. 
 
Ik begrijp dat het gebruik van de producten of de diensten van Yoni Steam Nederland alleen voor recreatief 
gebruik zijn en geen vervanging zijn van medische behandelingen, bezoeken of medicatie. Ik zal dan ook 
de diensten en de producten niet zien als een vervanging van mijn huisarts of medisch adviseur. 
 
Ik verklaar dat ik op www.yonisteam.nl het vaginaal stomen specialisten certificaat heb gezien van de 
beoefenaar.  
 
Yoni Steam Nederland en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor schade, verwondingen of claims 
die door mij worden vastgesteld. 
 
 
Ik heb dit document volledig gelezen en begrijp de content volledig. 

 
Naam           Datum 

  
 
 
 

 
 

http://www.yonisteam.nl/

