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Wie zijn de mensen van Balens? 

 

 Balens is een vooraanstaand, vierde-generatie, familiebedrijf dat is gebouwd op stevige grondvesten en teruggaat naar 1950 
en sinds die tijd is gegroeid tot zijn huidige omvang, voornamelijk via mond-tot-mondreclame. 

 
 Wij zijn vanaf de tijd waarin deze niet gemakkelijk te verkrijgen was, pioniers in de ontwikkeling van kwaliteitsdekking voor 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, gespecialiseerd in complementaire therapeuten met speciale tarieven en zeer 
brede dekking. Wij hebben onze verzekeringen in dit specialisme gedurende meer dan 21 jaar ontwikkeld en verbeterd – vaak 
gekopieerd, nooit overtroffen! 

 
 Als u werkt met Balens, krijgt u deskundig advies en dienstverlening bij claims van een van de grootste onafhankelijke 

gespecialiseerde makelaars voor de professional in de natuurlijke gezondheidszorg in Europa.  

 
 Wij geven advies met een persoonlijke aanpak, in een tijd van toenemende onpersoonlijkheid en willen onze klanten een 

vriendelijk, luisterend oor bieden en op hun behoeften aansluiten.  

 
 Balens is een ethische onderneming die zich inzet voor klantenzorg en niet uitsluitend door winst wordt gemotiveerd  

 

Wat hebben wij te bieden? 
 

 Balens is marktleider in ontwikkeling en verbetering van de redactie van polissen voor professionals in natuurlijke 
geneeskunde & welzijn. Onze polisformuleringen zijn de breedste die beschikbaar zijn op de markt en omvatten belangrijke 
kenmerken die niet altijd in andere verzekeringspakketten op de markt worden gevonden. Bijvoorbeeld, behalve kunstfouten, 
dekken wij beroepsaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid/productaansprakelijkheid, schending van vertrouwelijkheid, 
beschuldigingen van inbreuk op intellectueel eigendom, beschuldigingen van aanranding of ontucht enz. tegen u. 

 
 De premies zijn zeer concurrerend, de dekking is zeer uitgebreid. 

 
 Indien nodig kunnen wij ook uw pand en inboedel verzekeren. Ook hebben wij een individuele ongevallendekking beschikbaar. 

 
 Alle soorten uitgebreide verzekeringsoplossingen voor therapeuten in complementaire geneeskunde & welzijn, medische 

hulpprofessionals, gezondheidsgerelateerde ondernemingen, organisaties, professionals in de schoonheidsverzorging en veel 
andere gezondheidsprofessionals op individuele basis of als deel van een pasklare blokplanregeling. 

 
 De Europese polissen worden zodanig opgesteld dat zij voldoen aan lokale wetgeving. Onze Europese cliënten krijgen service 

ter plaatse, waar nodig in de eigen taal. 

 
 Wij bieden meedenkende en deskundige hulp wanneer zich een schadegeval voordoet door gespecialiseerde tussenpersonen. 

Onze ervaring bij het helpen de last van uw schouders te nemen en bekwaam advies te geven om problemen te vermijden 
wanneer wij worden geïnformeerd over een mogelijke schadeclaim is ongeëvenaard. Deze aanpak is voorons het belangrijkste 
kenmerk van onze service. Op het moment dat u het het hardst nodig hebt en wanneer u zich kwetsbaar voelt, zijn wij er om u 
te steunen. Onze benadering is in zoverre anders, dat wij u hierbij willen helpen zonder direct een advocaat in de arm te 
nemen en onze verzekeraars zullen niet alleen maar snel een claim uitbetalen om hun kosten te drukken, wat zo gemakkelijk 
kan gebeuren. Als therapeut wilt u dat uw versie van de zaak wordt bekeken. Uw reputatie en natuurlijk de reputatie van de 
behandeling, zou kunnen worden aangetast als gevolg van claims die uit gemakzucht te snel worden betaald. 

 
 Veel bekende en gerespecteerde organisaties maken gebruik van onze diensten. David Balen is adviseur voor professionele 

instellingen voor verzekerings- en praktijkbeheerkwesties, geeft les en schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen. 

 
 Complementaire / alternatieve geneeskunde: wij kunnen meer dan 3000 therapieën dekken van behandelingen met een laag 

risico zoals healing tot behandelingen met een hoger risico zoals acupunctuur / osteopathie / chiropraktijk / 
colonhydrotherapie enz. 



 
BALENS 

 Wat wordt gedekt? 
 

 De dekking is breed gedefinieerd en duidelijk en blijft niet beperkt tot alleen behandeling. 
 

 Onbeperkte reizen naar het buitenland overal ter wereld, met uitzondering van de VS en Canada. 
 

 Er kunnen veel soorten activiteiten worden verzekerd, vanaf niet-invasieve tot meer invasieve types, evenals niet aan 
behandeling gerelateerde werkzaamheden en advies. 
 

 Medische kunstfouten, beroepsaansprakelijkheid, fouten en omissies. 

 
 Wettelijke aansprakelijkheid = lichamelijk letsel, aan enige persoon, of zaakschade. 

 
 Productaansprakelijkheid = lichamelijk letsel aan enige persoon en/of zaakschade, voortkomend uit de verkoop of levering 

van geneesmiddelen. Omvat aansprakelijkheid voor letsel veroorzaakt door producten. Onbeperkte verkoop van 
producten aan uw cliënten en tot maximaal € 30.000 aan personen die geen cliënt zijn. 

 
 Schade en kosten van de aanvrager als gevolg van enige claim. 

 
 Kosten voor juridische bijstand en onkosten zijn opgenomen als aanvulling op de limiet van de schadevergoeding. 

 
 Verlies van documenten / verlies van reputatie. 

 
 Smaad & laster, inbreuk op vertrouwelijkheid, onbedoelde inbreuk op vertrouwelijkheid of privacy. 

 
 Onbedoelde inbreuk op auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

 
 Omvat dekking voor onderwijs, op voorwaarde dat u geen kwalificatiecertificaat uitgeeft. 

 
 Vrijwillig uitgevoerde noodhulp en eerste hulp. 

 
 Aansprakelijkheidslimiet van € 1.000.000 per claim en ongelimiteerd aantal claims per verzekerings jaar. 

 
 Kosten van verdediging voor seksuele intimidatie, indien onschuldig. 

 
 Eigen risico van elke claim € 0. 

 
 Retroactieve dekking voor eerder uitgevoerde werkzaamheden. 

 
 Uitloopdekking is automatisch opgenomen – het is niet nodig om uw polis te laten doorlopen nadat u uw 

beroepsuitoefening stopt. Dit dekt laat ontdekte aanspraken. 

 
 € 25.000 dekking voor dekking voor persoonlijke ongevallen, waaronder overlijden ten gevolge van een ongeval en betaling 

van een eenmalige uitkering voor invaliditeit ten gevolge van permanente totale invaliditeit door een ongeval. De definitie 
hiervan is onvermogen ongeacht welk werk uit te voeren waarvoor u naar behoren bent getraind. Dit dekt u 24 uur per dag. 

 
 Flexibele verzekering om veranderingen in uw praktijk te dekken. 

 
 Polis voor meerdere therapieën – er kunnen meer dan 3000 verschillende therapieën worden opgenomen, de meeste 

zonder extra kosten. 



 
 

Categorie 1  

Ancient Rainbow Conscious Healing (ARCH) Counseling 

Angelic Reiki Healing (Inclusief dieren) 

Agressiebeheersing Muziektherapie 

Kunsttherapie (geen actieve ontspanningstechniek) Quantum-touch 

Blokklaringstherapie Reiki 

 
 

Categorie 2  

Acupressuur Hypnotherapie  

Alexander-techniek Image-consultancy 

Angel-therapie Indiase hoofd- en gezichtsmassage 

Dierentherapie Geïntegreerde energietherapie 

Aromatherapie Interpersonele training 

Assemblage point shifting Iridologie 

Astrologie Kinetische energie 

Aura-Soma Kinesiologie 

Autogene therapie Kirlian / Bio-elektrografisch 

Bach- en Australische bushbloesemremedies La Stone 

Bates Methode Life-coaching 

Beste systeem Light-touchtherapie 

Bi Aura Verlichtingsprocesbeoefenaren 

Bicom & Bioresinence Lymfatische drainage categorie 1 en 2 

Bio-dynamisch bodywork Make-up kunstbeoefening 

Bio-energietherapie Manicure en pedicure 

Bio-magnetische therapie Manuele lymfatische drainage categorie 1 en 2 

Bio-resonantietherapie Massage (inclusief diep weefsel) 

Bionetica Meditatie & fysiek bewustzijn 

Bodyharmonie Melchizedek-methode 

Body-talk Mentoring 

Bowen voor kleine dieren  Metamorfosetechniek 

Bowen-techniek Mezieres-methode 

Ademhalingstherapie / Ademhalingsmassage Bewegingstherapie 

Buqi-healing Spierenergietechniek 

Bush-remedies Myo-Chi 

Buteyko Nagelverzorging inclusief nagelverlengingen 

Chi Kung / Qi Gong Naturopathie 

Chi Machure Neuro-Linguistische programmering  

Cite-therapie Nutri-energetisch systeem & Infoceuticals 

Klinische hypnotherapie Voeding 

Cognitieve therapie Psychotherapie 

Kleur- en beeldconsultancy Massage ter plaatse 

Kleurentherapie Fytobiofysica 

Bewust ademhalen Fytotherapie 

Craniosacrale therapie Pilates 

Creatief schrijven Polariteitstherapie 

Kristalhealing / Kristaltherapie Provocatieve therapie 

Dieet- en voedingsadvies Psychotherapie 



 Psychodynamiek 

Dowsing voor stressverlichting Psychologie 

Droomanalyse Qi Gong 

E Lybra Radiaesthesie (vorm van dowsing) 

Educatieve kinesiologie Radionica 

Egyptische Sekhem Reiki Reflexzonetherapie 

Elektro-acupressuur Reflexologie 

Elektrokristaltherapie / Elektro-edelsteentherapie Rejuvanessance-Rubenfeld-synergie 

Emo Trance / Therapie Relaxatietherapie 

Emotionele-vrijheidstechniek Remediële therapie en remediële massage 

Energiebalancering Ritmische massagetherapietraining 

Energieveldtherapie Richian-therapie 

Energie-healing Rolfing 

Energie-interferentiepatterning Zittende acupressuur 

Enneagram Seikham-therapie 

Oogbeweging de-sensibiliseringsherprogrammering 
(EMDR) 

Seiki Soho 

Gezichts-threading Shamanische healing 

Facilitatie Shell-essence 

Feldenkrais-methode Shiatsu 

FengShui Skeletbalancering 

Vijf-ritmes dansleraren Therapeut voor stoppen met roken  

Flotatie Geluidshealing 

Bloemenessences en remedies Geluidstherapie en geluidshealing 

Voedselintolerantietests Spiritueel coachen 

Golf-biomechanica Spirituele healing 

Gyrotonica Spirituele psychotherapie 

Hakomi-therapie Sportletselmassage / therapie 

Handreflexologie Stress-management 

Healer-dowsing Tai Chi (Non-Combat) 

Primal Rebirth Therapy Gedachtenveldtherapie 

Gehoortherapie Touch For Health 

Hellerwork Trager-benadering 

Herbalisme Vega-tests 

Holistische Re-tuning Verticale reflextherapie 

Holografische re-patterning Vibrationele essences 

Homeopathie Therapie met vitaminen & mineralen 

Hot Stone therapie Stem en beweging 

Humane Givens Vortex-healing 

Hydrotherm-massage Watsu 

Hyperton X Yoga-lessen/therapie 

HypnoBirthing Zero-balancing 

 
 

Categorie 3 

Acupunctuur Gezichts- en lichaamsschoonheidsbehandeling 

Aerobics  Fitness-training 

Airbrush-tanning Glycol-peels  

Allergietests Gym-instructeur 

Allergietherapie Hopi Ear Candling 

Antenatale educatie Hydrotherapie 

Antenatale oefeningen Wimperkleuren /verven & wenkbrauwvorming 



Aqua Detox Lichttherapie 

Aqua-natale training Levensbloedmicroscopie 

Aqua-fitness Magnetische therapie 

Athletische therapie Manuele lymfedrainage Categorie 3 

Ayurveda Medau ritmische beweging 

Ayurvedische geneeskunde Micropigmentatie  

Babymassage-instructeur Microdermabrasie 

Baby-yoga MSAS-professional 

Balinese massage Myofasciaal release 

Bio Detoxtherapie Zenuwontwikkelingstherapie 

Bio-huidjetting Neuromusculaire therapie 

Biologische terreinbeoordeling Neurotherapie 

Bio-magnetische therapie Massage zonder handen 

Bio-mechanische therapie Flebotomie 

Geboorte- en postnatale Doula Pulsing 

Lichaamsuitlijningstechniek Quantum QXCI 

Kind, adolescent en familietherapie Seitai 

Bevallingseducatie Zelfbruining 

Chinese kruidengeneeskunde Semi-permanente make-up  

Klinische camouflage Skenar-therapie 

Dansleraar Spa-therapie 

Depilatie  Gespecialiseerd waxen  

Dermale vulmiddelen Suikercoating 

Doula – geboortebegeleiding T- Team / telling-touch 

Drama & bewegingstherapie Thai Yoga Massage 

Ear-candling Thermo-auriculaire therapie 

Oor-piercing (alleen oorlel)  Ultrasound-therapie 

Egoscue-methode Vibratietherapie 

Elektrisch epileren  Waxing / Epileren 

Elektromagnetische acupunctuur Gewichtheffen/Training 

Elektrostimuleringstherapie  

Lichaamsbeweging/Fitness-instructie  

Wenkbrauwen verven  

  

  

 
 

Categorie 4 

Dierenmanipulering  Dry Needling 

Manuele dierentherapie Therapie voor paarden  

Auriculaire acupunctuur Holistische podiatrie 

Bowen voor paarden  Laag-niveau lasertherapie  

Chavautti-thermaal McTimoney Chiropractisch (ExclDiversfied) 

Chiropodie Medisch-juridisch werk 

Chiropractisch Mesotherapie 

Colon-hydrotherapie Osteopathie 

Colonirrigatie Fysiotherapie 

Diamond Light Tantra Moxibustion/Cupping 

  
 

 



 
 

                           Premies 
 

 
Limiet 

 

Categorie 1,2 & 3 

Categorie 1,2 & 3 met 
Persoonlijke Ongevallen* Categorie 4 

€1.000.000  € 95.00 

 
€110.00 Op 

aanvraag 

€1.000.000 Studenten €55.00 
 

€70.00 
Op 

aanvraag 

 
 

Deze limieten gelden voor elke claim met een ongelimiteerd aantal claims per jaar. De kosten voor juridische bijstand worden 
hieraan toegevoegd.  

De bovengenoemde premies zijn inclusief assurantiebelasting en administratiekosten. 

*€ 25.000 dekking voor dekking voor persoonlijke ongevallen, waaronder overlijden ten gevolge van een ongeval en 
betaling van een eenmalige uitkering voor invaliditeit ten gevolge van permanente totale invaliditeit door een ongeval. De 
definitie hiervan is onvermogen ongeacht welk werk uit te voeren waarvoor u naar behoren bent getraind. Dit dekt u 24 

uur per dag. 
 

 

Betalingsinformatie 
GEBRUIK DE ONDERSTAANDE BANKGEGEVENS ALS U PER BANKOVERSCHRIJVING WENST TE BETALEN.  

U KUNT OOK TELEFONISCH MET EEN CREDITCARD BETALEN OP 0800 022 0932. 
 

 
ULSTER BANK, DUBLIN 6 
REKENINGNUMMER: 16507189 
SORT-CODE: 98 50 50 
IBAN Nr: IE80 ULSB 98505016507189 
BIC/SWIFT-CODE : ULSB IE 2D 

 

   
Hoofkantoor: 
Bridge House 
Portland Road 

MALVERN 
WORCS, WR14 2TA 

VERENIGD KONINKRIJK 
Tel.:  00 44 1684 – 580776   

 

 
 
 

 
 

BALENS 
Prins Hendrikkade 169-1, 1011 TC Amsterdam. 

Gratis Nederlands nummer: 0800 022 0932 
Hoofdkantoor: Bridge House, Portland Road, Malvern, Worcs, United Kingdom, WR14 2TA 

Tel.:  00 44 1684 – 893006   Fax:  00 44 1684 – 891361 
Web:  www.balensverzekeringen.co.uk   E-mail:  info@balensverzekeringen.nl 

http://www.balensverzekeringen.co.uk/


 
 

 
 

 

Nederlands verzekeringsplan 

Aanvraagformulier 
 
 

Naam:        E-mailadres: 
Handelsnaam (indien van toepassing) 
 
Adres:        Telefoonnummer:     
  

Postcode en woonplaats: 
 
Vermeld de aard van uw praktijk: 
 

 
(     ) Acupunctuur 
(     ) Acupressuur 
(     ) Allergietests 
(    ) Aromatherapie 
(     ) Dierentherapie 
(     ) Bachbloesemremedies 
(     ) Schoonheidsbehandeling (specificeer hieronder) 
(     ) Bowen-techniek 
(     ) Colonirrigatie 
(     ) Kleurentherapie 
(     ) Counseling 
(     ) Craniosacrale therapie 
(     ) Kristaltherapie 
(     ) Droge-naaldentechniek 
(     ) Fitness-instructeur 
(     ) Homeopathie 
(     ) Hopi Ear-candling 
(     ) Hypnotherapie 
(     ) Healing 
(     ) Herbalisme 
 

 
(     ) Indiase hoofdmassage 
(     ) Iridologie 
(     ) Kinesiologie 
(     ) Massage 
(     ) Naturopathie 
(     ) Neuro-linguistische programmering 
(     ) Voedingstherapie 
(     ) Osteopathie 
(     ) Persoonlijke trainer 
(     ) Fysiotherapie 
(     ) Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie 
(     ) Primal Rebirth Therapy 
(     ) Polariteitstherapie 
(     ) Reiki 
(     ) Reflexologie 
(     ) Shiatsu 
(     ) Stress-counseling 
(     ) Sportmassage 
(     ) Tai Chi (Non-Combat) 
(     ) Yoga-instructeur/Leraar 

 
(     ) Andere, specificeer of vermeld…...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 



 
Verklaring 

 
*Ik kan bevestigen dat:  
 

 Ik alle voorwaarden en polisdekkingen heb gelezen en begrepen. 

 Ik in het bezit ben van professionele kwalificaties in de bovengenoemde therapieën en dat ik begrijp 
dat indien, in geval van een claim, ik geen bewijs kan overleggen van mijn kwalificatie(s), de 
verzekering mij niet schadeloos zal stellen. 

 Ik volledig (of aspirant) lid ben van de vereiste beroepsvereniging (SBLP). 

 Er geen claims of procedures voor nalatigheid, fout of omissie tegen mij zijn ingediend of aangegaan. 
Evenmin ben ik mij bewust van omstandigheden die kunnen resulteren in een dergelijke tegen mij 
ingediende claim of procedure. 

 Geen enkele verzekeringsmaatschappij mijn beroepsverzekering ooit heeft opgezegd, afgewezen of 
geweigerd te verlengen of onder bijzondere voorwaarden heeft geaccepteerd. 

 Ik niet, onder de huidige of enige vorige handelsnaam, veroordeeld ben voor een strafrechtelijk 
vervolgd vergrijp, anders dan in verband met voertuigen, en er geen vervolging loopt. 

 Mijn inkomsten uit verzekerde activiteiten de € 100.000 per jaar niet zullen overschrijden. 

 Ik niet meer dan € 30.000 aan producten verkoop aan personen die geen klant zijn. 
 
 
Hierbij verklaar en garandeer ik dat de bovenstaande verklaringen en gegevens in alle opzichten volledig en 
waar zijn en dat ik geen belangrijke feiten** heb achtergehouden of verkeerd heb weergegeven en ik ga 
ermee akkoord dat deze verklaring van feiten de basis zal vormen van het contract met de 
verzekeringsmaatschappij en zal worden geacht deel uit te maken van de verzekeringsdekking. 
 
 
Handtekening van de aanvrager:_________________________________   Datum:____________________ 
 

 
* Als u de bovenstaande verklaringen niet kunt bevestigen, leg dan in een aparte notitie de redenen uit. 
** Dit betekent dat u alle relevante informatie met betrekking tot de bovenstaande vragen dient te geven en geen feiten dient 
achter te houden of verkeerd weer te geven die waarschijnlijk van invloed zijn op de beoordeling en acceptatie van dit voorstel door 
de verzekeringsmaatschappij. U bent verplicht al deze feiten te onthullen en wanneer u dat niet doet, kan daardoor de verzekering 
ongeldig worden. Een voorbeeldpolis is te allen tijde op verzoek verkrijgbaar. 
 

Stuur uw aanvraagformulier, de verklaring en kopieën van uw certificaten/diploma terug naar: 

info@balensverzekeringen.nl per fax naar 00 44 1684 891361 of per post naar ons kantoor in Amsterdam. 
 

“Experts who care” 
Opgericht in 1950, erkend en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. 

Lid van het Institute of Insurance Brokers 
Balens Ltd. handelend als Balens, ingeschreven in Engeland & Wales, Reg.Nr. 4931050 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61499692 
Versie 3 – febr 2016 EH 
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