HUISREGELS
Wij werken alleen op afspraak.
•
Wij vragen bij het maken van een afspraak om een aanbetaling van 25 Euro
en meer naar gelang de grootte van de tatoeage. Mocht je op de afgesproken datum niet kunnen
of je afspraak helemaal willen annuleren, doe dit dan minimaal 10 werkdagen voor je afspraak,
anders vervalt je aanbetaling (Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt).
•
Tot 3 maanden na annulering van je afspraak kan je je aanbetaling teruggestort krijgen
of een nieuwe afspraak plannen, anders vervalt je aanbetaling alsnog.
•
De aanbetaling wordt verrekend bij het zetten van de tatoeage
•
Het is niet mogelijk om gemaakte afspraken via Instagram of facebook te annuleren
Dit is telefonisch, via de mail of app wel mogelijk
Annuleer je je afspraak toch via Instagram of facebook, dan vervalt je aanbetaling.
•
Wij tatoeëren en piercen vanaf 16 jaar. LET OP: vanaf 16 tot 18 jaar tatoeëren en piercen
wij alleen met toestemming van een ouder of voogd!
WIJ VRAGEN OM EEN LEGITIMATIEBEWIJS!
•
Kinderen onder de 16 jaar hebben geen toegang tot onze studio. Ook niet onder begeleiding!
•
Wij zetten geen tatoeage, piercing of PMU als je onder invloed bent van alcohol en/of (soft)drugs,
ook al heb je een afspraak. Hiermee komt je recht op restitutie te vervallen!
•
Wij zetten geen tatoeages op handen of gezicht,
ook aan elke vorm van racistische tatoeages wordt geen gehoor gegeven.
•
Het is niet toegestaan, om in wat voor vorm dan ook, van aangeboden ontwerpen
in onze studio een kopie te maken en mee te nemen.
•
Wij vragen je altijd minimaal een maand voor je afspraak al het benodigd materiaal aan te leveren
wat wij nodig hebben voor het maken van je tattoo-ontwerp.
•
Ongeveer twee weken voor je afspraak kan je van ons bericht verwachten dat je ontwerp klaar is.
Kunnen wij je niet bereiken op de bij ons achtergelaten gegevens dan zullen wij je uit de agenda
verwijderen, je aanbetaling komt dan te vervallen.
Vergeet veranderingen in telefoonnummer en/of e-mail niet aan ons door te geven!
•
Mocht een door ons geplaatste tatoeage na de genezingsperiode niet helemaal dekkend zijn
qua kleur, dan kan je deze door ons binnen 3 maanden kosteloos laten bijwerken.
Na deze periode zullen wij een vergoeding in rekening brengen.
•
Kun je je geplande garantie-afspraak niet nakomen? Meld dit dan minimaal 2 werkdagen
van te voren anders komt je recht op garantie te vervallen.
•
Kun je je geplande piercing of PMU afspraak niet nakomen? Meld dit dan minimaal 2 werkdagen
van te voren anders komt je recht op restitutie te vervallen.
•
In onze studio is een rookverbod van kracht, tevens is het verboden
om meegebrachte etenswaren te nuttigen.
•
Indien je ergens allergisch voor bent, in welke vorm dan ook, meld dit dan te allen tijde aan ons!
•
Zwangere vrouwen kunnen wij helaas niet van dienst zijn,
na de geboorte van je kleine helpen wij je graag!
•
Cadeaubonnen van The Mean Machine zijn 1 jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld.
•
Bij ons aangeschafte sieraden kunnen om hygiënische reden niet geruild of geretourneerd worden.
•

100% hygiënisch tatoeëren en piercen
www.the-mean-machine.nl

