
Huisregels Beauty 4 You: 
 
Wanneer u een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met deze regels. 
 
Afspraken: 

 Bij het inplannen van een afspraak (langer dan 29 minuten) is een aanbetaling 
vereist.* 

 Afspraken dienen 48 uur voor de geplande afspraak geannuleerd of verplaatst te 
worden, anders komt uw aanbetaling te vervallen.  

 Het annuleren wordt alleen gedaan door de gene die de afspraak heeft gemaakt.  
 Bent u meer dan 10 minuten te laat voor uw afspraak, komt uw aanbetaling en de 

behandeling te vervallen.  
 

* De aanbetaling varieert per behandeling (50% van de behandelprijs). De aanbetaling 
wordt verrekend met uw behandeling in de salon. Mocht u een afspraak in de salon 
doorplannen, dan gaat de aanbetaling automatisch mee naar uw volgende afspraak.  
 
Algemeen:  

 Tijdens de behandelingen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt 24/7 een 
berichtje sturen via WhatsApp naar 06 186 461 97.  

 Lichaamsbehandelingen zijn strikt van niet-erotische aard. Op directe of indirecte 
verzoeken wordt niet ingegaan en wordt u de toegang tot de salon ontzegt. 

 Indien u langs wilt komen voor een cadeaubon, product of informatie verzoek ik 
u om van te voren een afspraak in te plannen om teleurstellingen te voorkomen. 

 Bij huid verbeterende behandelingen wordt er vanuit gegaan dat u zich houd aan 
de gemaakte afspraken en adviezen.  

 Betalingen worden via pin, betaalverzoek of contant betaald.  
 U betaalt direct na de behandeling, niet achteraf. 
 Beauty 4 You is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van 

persoonlijke eigendommen die u heeft meegebracht naar de salon 
 
Cadeaubonnen:  

 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. 
 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar.  
 Op de dag van de behandeling dient u de bon mee te brengen. Vergeet u deze, zal 

het normale tarief in rekening gebracht worden.  
 Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed. 
 De cadeaubon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden. 
 Cadeaubonnen kunnen aangeschaft worden bij een minimum bedrag van €10,- 
 Maakt u een afspraak met een cadeaubon en zegt u deze afspraak af, komt de 

cadeaubon volledig te vervallen. 
 
Producten ruilen of retourneren: 

 Het ruilen of retourneren van producten kan binnen 7 dagen mits de verpakking 
ongeopend is. Dit geld niet voor afgeprijsde producten. 

 


