
 

 

 

 

Huisregels – Hygiëne – Algemene voorwaarden 

 

- Bij het maken van een eerste afspraak worden persoonlijke gegevens van de klant genoteerd in het 

klantenbestand. De gegevens blijven in de salon en zullen niet worden verstrekt aan derden. 

 

- Gelieve contant, zo mogelijk gepast, te betalen. Er is geen gelegenheid tot pinnen. 

 

- U word verzocht op tijd aanwezig te zijn. Zo kunnen wij op de afgesproken tijd starten. 

- Bent u iets later? Dan word u vriendelijk verzocht dit te melden. 

- Bent u meer dan 15 minuten te laat, dan wordt de afspraak geannuleerd en kijken wij samen met u naar een 

ander afspraakmoment. Dit i.v.m. respect voor de volgende klant en de kwaliteit die in het geding kan komen. 

Ter compensatie van de verloren tijd word 50% van de kosten in rekening gebracht middels een factuur. 

- Bent u verhinderd? Dan verzoeken wij u dit op zijn laatst 48 uur van te voren te melden. Lukt dit niet dan zien 

wij ons genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen middels een factuur ter compensatie van de 

verloren tijd. 

- Mocht de gemaakte afspraak met u onverhoopt vanuit Salon Sparkling niet door kunnen gaan, zullen wij in 

overleg een gepaste oplossing vinden en een nieuwe afspraakmoment maken. 

 

- Bij een No Show ( niet aanwezig zijn op uw afspraak zonder mededeling ) word het volledige bedrag van uw 

behandeling in rekening gebracht via een factuur. 

- Bij het meerdere malen te laat komen, ongepast gedrag of  No Shows staat het Salon Sparkling vrij  om een 

nieuwe afspraak te weigeren. 

- De minimale leeftijd van kunstnagels is 16 jaar 

- ( Nagels )Bij een constatering van een bacterie – schimmelinfectie ( haar ) luizen word de behandeling 

stopgezet i.v.m. de hygiëne en besmettingsgevaar. 

- U krijgt 7 dagen garantie op uw behandeling. Samen kijken we naar de oorzaak van het probleem en zo nodig 

word er direct voor een oplossing gekeken. 

- U krijgt informatie voor het juiste gebruik en verzorging van uw kunstnagels en of haar. 

- Garantie vervalt wanneer: ( Nagels ) u de kunstnagels heeft laten onderhouden bij een andere nagelsalon, u 

zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt, door onjuist gebruik of door opzettelijk 

afbreken.( haar ) U in tussentijd naar een andere salon bent geweest, U zelf gekleurd, geknipt of een andere 

chemische behandeling in heeft gedaan.) Bij het onjuist behandelen van  u haar. 

 

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met deze huisregels/voorwaarden.  


