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INTAKE FORM

1.  NAW-gegevens / NAP-information
Naam / Name: Achternaam / Surname:

Postcode / Zipcode: Woonplaats / City:

Geboortedatum / Date of birth:Naam verzekering en relatienummer / 
Name insurance company and number:

2. Gegevens voor communicatieve doeleinden / Data for communication purposes
Mobiel nummer / Mobile phone number:

Telefoonnummer / Phone number:

Email adres / Email account:

Hoe hebt u van ons gehoord? / How did you get to know about us?

Toestemming voor email-ontvangst van de nieuwsbrief / Permission to send me the News Letter:       Ja-Yes       /        Nee-No

3. Gegevens behandeldossier / Data for treatment file
Beroep / Occupation: Geboorteplaats / Birth place: Geboorteland / Birth country: Geboortetijd / Birth time:

Leeftijd / Age:

Female-Vrouw    /    Male-Man

CONSULTATION AYURVEDIC PULSE DIAGNOSIS
CONSULT AYURVEDISCHE POLSDIAGNOSE

Reden consult en verwachting ervan / Reason for consultation and expectation:

Gehuwd-Married  /  Samenwonend-Living together

Alleenstaand-Single  /  Kinderen-Children

Gewicht / Weight:

Lengte / Length:

Bloedgroep / Blood type:

Bloeddruk / Blood pressure:

Drinkt u / Alcohol:  Ja-Yes  / Nee-No                                                   Rookt u / Smoker:  Ja-Yes  / Nee-No

Belangrijke medische / chirurgische ingrepen 
Medical / Surgical history:

Erfelijke belasting / Genetic family disorders:

Korte beschrijving huidige fysieke / mentale gezondheid
Short description current state of mental / physical health:

Allergiën-Allergies / intolerantie-Intolerance: Ja-Yes  /  Nee-No
Zo ja, specificeer / If so, specify:

Medicijngebruik / supplementen
Prescribed drugs / supplements:

Ik eet: omdat ik honger heb    /  omdat het etenstijd is
I eat:   because I am hungry   /  because it is suppertime

Ik eet: vers zelfgekookt    /  Winkel voorbereid  /  Magnetron  /  Fastfood
I eat:   fresh home made  /  Shop prepared       /  Microwave  /  Fastfood

Tijdstip:      ontbijt    /       lunch      /     diner
Time of: breakfast   /       lunch      /     dinner

         
            ..................  /  ..................  /  ..................

Uitsluitend voor vrouwen / Women only Menstruatie aanvangstleeftijd / Period started at age:
Menstruatiecyclus in dagen / Menstrual cycle in days:
Duur menstruatie in dagen / Duration period in days:
Menopause aanvangstleeftijd / Menopause started at age:

Anticonceptie / Birth control:   Ja-Yes  /  Nee-No  

Anders / Other:

INSCHRIJFFORMULIER

Adres / Address: Land/Country:

Dit consult is niet bedoeld als dwingend advies of ter vervanging of staking van enige behandeling die is voorgeschreven door reguliere artsen, specialisten en/of
medische of geestelijke gezondheidszorg en valt volledig onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ondergetekende. Door ondertekening van dit formulier
geeft u aan de informatie op de achterzijde gelezen te hebben en akkoord te gaan  met onze algemene voorwaarden en privacy policy. (Ook te lezen op website
www.ayurvedaspecialist.nl)   /   This consultation is not meant to impose advise, to replace or end any treatment by regular doctors, and/or medical or mental health care
and falls entirely within the responsibility and liablility of the undersigned. By signing this  form you confirm to have read the information on the backside and
acknowledged our terms and conditions and privacy policy (available on website www.ayurvedaspecialist.nl).

(Bij minderjarige kinderen of onbekwame personen: consult uitsluitend met schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd(en)/bewindvoerder(s). 
Minor or incompetent persons: consultation only with permission of both parents or legal guardian/administrator).
Handtekening(en) / Signature(s): Plaats en datum / Place and date:

.......................................................................... ..........................................................................

Ayurv. specialist (Vaidya)
Kiran Sree Valsan

WEBSITE & WEBSHOP -  WWW.AYURVEDASPECIALIST.NL



Uw gegevens
De gegevens die u aan de voorzijde heeft ingevuld zijn relevant voor uw behandeling, de follow-up en de afhandeling
ervan. Deze gegevens worden uitdrukkelijk niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan andere partijen. Wij
beheren uw gegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei
2018 in de gehele Europese Unie geldt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de boven deze gegevens
aangeduide doelen, te weten:
 
1. NAW-gegevens
Deze gegevens gebruiken wij voor uw factuur en voor het opmaken van uw behandeldossier.
 
2. Gegevens voor communicatieve doeleinden
Uw telefoongegevens worden gebruikt om u te kunnen bereiken bij last-minute veranderingen in consulttijdstippen en bij
beantwoording van vragen uwerzijds. Uw emailadres wordt gebruikt voor het sturen van facturen, afspraakbevestigingen en
–reminders en beantwoording van vragen uwerzijds. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw emailadres uitsluitend
voor onze eigen nieuwsbrief gebruikt.
 
3. Gegevens behandeldossier
Deze gegevens zijn relevant voor uw ayurvedische behandeling en de follow-up. Ze zullen worden opgeslagen in uw
elektronische behandeldossier teneinde het verloop van uw behandeling in kaart te brengen en te verzekeren van een zo
goed mogelijke behandeling.
 
Ondertekening
Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u toestemming om de ingevulde gegevens voor bovenstaande
doeleinden te gebruiken en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy policy. U kunt te allen tijde uw
toestemming weer intrekken. Ook kunt u uw gegevens inzien en laten kopiëren, wijzigen, verwijderen of overdragen. Meer
informatie hierover kunt u lezen in onze algemene voorwaarden en privacy policy, of neem contact op met de assistente
van onze functionaris gegevensbescherming.

Your data
The data you filled in on the front page are relevant for your treatment, the follow up and the handling afterwards. These
data wil explicitly not be given to other parties for commercial purposes. We process your data in accordance with the
guidelines of the General Data Protection Regulation that applies to the entire European Union from May 25 2018. Your
data are exclusively used fort he purposes as indicated above the data, this being:

1. Name and address
These data we use for your invoice and to create your treatment file
 
2. Data for communication purposes
Your phone number is requested so that we can reach you in the case of last-minute changes of the times of the
consultations and to answer questions from your side. Your email address is used to send you the invoices, confirmations
and reminders of appointments and to answer questions from your side. If you subscribe to our newsletter, your email
address will exclusively be used for our own newsletter.
 
3. Data treatment file
These data are relevant for a proper execution of your Ayurvedic treatment and follow-up. These data are stored in your
electronic treatment file in order to map the progress of your treatment and to ensure the best possible treatment for you.
 
Signature
By signing this intake form you give permission to use the filled in data for the above mentioned purposes and you agree
with our General Conditions and Privacy Policy. You can withdraw your permission at any moment. You can also view your
data and have them copied, changed, removed or transferred. You find more information about this in our General
Conditions and Privacy Policy, or contact our Assistant Data Protection Officer.

Gegevens Ayurveda Specialist
Ayurveda Specialist B.V.
Adres: Maaspoort 24 - 6001 BP Weert - Nederland
Tel. 0031 (0)6 11392193 of 0031 (0)6 11397334 / E-mail: info@ayurvedaspecialist.nl
Website & webshop: www.ayurvedaspecialist.nl 
KvK nr. 27380209  -  BTW nr. NL 8224.23.595.B.01
IBAN Ayurveda Specialist: NL31 INGB 0004 7798 16 - SWIFTcode/biccode INGBNL2A
Functionaris Gegevensbescherming: L. Nouwen
Assistente functionaris Gegevensbescherming: L. Peersman / E-mail: liset@ayurvedaspecialist.nl

Company details Ayurveda Specialist
Ayurveda Specialist B.V.
Address: Maaspoort 24 - 6001 HL Weert - Netherlands
Phone: 0031 (0)6 11392193 or 0031 (0)6 11397334 / E-mail: info@ayurvedaspecialist.nl
Website & webshop: www.ayurvedaspecialist.nl
Ch. of Comm. nr. 27380209  -  VAT nr. NL 8224.23.595.B.01
IBAN Ayurveda Specialist: NL31 INGB 0004 7798 16 SWIFTcode/biccode INGBNL2A
Data Protection Officer: L. Nouwen
Assistant Data Protection Officer: L. Peersman / E-mail: liset@ayurvedaspecialist.nl


