
Algemene voorwaarden KIJK op HUID en PMUlijsbeth  

 

1. Alle genoemde voorwaarden gelden op alle transacties tussen KIJK op HUID/PMULijsbeth en een 
klant waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.  

2. De medewerkers van KIJK op HUID/ PMULijsbeth zullen alle behandelingen naar hun goed behoren 
uitvoeren precies zoals kennis en vakmanschap dat eisen. 

3.KIJK op HUID/PMULijsbeth zal altijd de juiste informatie over behandelingen en/of producten 
verstrekken.  

4. Bij sommige behandelingen ontvangt de klant één tot enkele dagen van te voren een 
intakeformulier dat naar waarheid ingevuld dient te worden 

5. Het nazorgadvies dient opgevolgd te worden en KIJK op HUID/PMULijsbeth kan niet aansprakelijk 
worden gesteld indien de nazorgadviezen niet goed nagekomen worden.  

6. Ónder de 18 jaar worden geen PMU behandelingen gedaan.  

7. Ben je jonger dan 18 en heb je een afspraak voor een acnebehandeling dan hebben we 
toestemming van één van de ouders/verzorgers nodig. 

8. Het annuleren van afspraken dient 24 uur van te voren gedaan te worden. Indien dit niet gedaan is 
berekenen wij de kosten aan de klant door. 

9. Bij het niet op tijd komen van je afspraak wordt de behandeling ingekort. Bij PMU behandelingen 
is dit afhankelijk van hoe veel later de klant komt anders moet er een nieuwe afspraak gepland 
worden en wordt de verloren tijd doorberekend.  

10. Alle tarieven staan op de beide websites vermeld en flyers met tarieven kunt u ook in de salon 
meenemen.  

11. Behandelingen en producten kunnen contant of per pin betaald worden. Ook vergoede zorg dient 
u zelf na de behandeling te betalen en de factuur krijgt u per omgaande per mail toegestuurd en kan 
dan meteen naar de verzekeraar doorgestuurd worden. 

12. Kuurbehandelingen dienen bij de 1e behandeling betaald te worden.  

13. Op geen enkele behandeling of kuurbehandeling  geldt een geld terug garantie.  

14. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.  

15. Bij de eerste behandeling of de online boeking worden persoongegevens geregistreerd die van 
belang zijn voor het registreren van de behandeling/gebruikte producten etc. Deze gegevens worden 
bewaard volgens de wet persoonsgegevens.  De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet 
verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. • Meer 
hierover kunt u terugvinden in de Privacyverklaring.  

16. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die 
de klant heeft besproken tijdens de behandeling.  

17. KIJK op HUID/ PMULijsbeth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan 
doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden 
of vrijetijdsbesteding.  



18. KIJK op  HUID/PMULijsbeth is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.  

19. is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel van de cliënt door eigen toedoen in de 
schoonheidssalon (struikelen, uitglijden etc.), mits bewezen kan worden dat dit is gebeurd naar 
aanleiding van gevaarlijke situaties in de salon.  

20. KIJK op HUID/PMULijsbeth is niet aansprakelijk voor eventuele (allergische) huidreacties naar 
aanleiding van een behandeling in de schoonheidssalon of het thuisgebruik van producten die in de 
schoonheidssalon zijn gekocht.  

21. KIJK op HUID/PMULijsbeth  meldt diefstal ten alle tijden bij de politie 

22. Bij onbehoorlijk gedrag van de klant in de salon heeft KIJK op HUID/PMULijsbeth het recht de 
toegang tot de salon te weigeren 

23. Klachten over een behandeling dienen binnen 3 dagen schriftelijk te worden gemeld. Bij 
gegronde klachten zal de behandeling opnieuw gedaan worden.  

24. Op elke overeenkomst russen de schoonheidssalon en de klant is het Nederlands recht van 
toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de 
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 


