Algemene Voorwaarden

Welkom bij Beauty Evolution, onderdeel van Conceptstore Hair Beauty Wellness | Emrah Party. Fijn
dat u weer heeft geboekt!
Voorwaarden Laserbehandeling
* Het Diode laser apparaat geeft een langdurige vermindering van haargroei, het kan dus voorkomen
dat er opnieuw haargroei plaatsvindt in het behandelde gebied, omdat de laser de op dat moment
aanwezige, geschikte haren aanpakt. De donsharen die later onder invloed van hormonen dikkere
haren worden, zullen dan opnieuw moeten worden behandeld.
* Wij zullen de behandeling naar beste verrichten maar kunnen geen resultaten garanderen.
* Het lichaamsdeel dat behandeld moet worden mag in de periode van de behandeling alleen
geschoren of geknipt worden.
* Beauty Evolution wijst de cliënt erop dat na behandeling de mogelijkheid van een pigmentafwijking
bestaat.
* De met u afgesproken prijs is de prijs per behandeling. De totale kosten zijn derhalve de prijs per
behandeling vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen behandelingen.
* Het resultaat van de behandeling is vooraf niet 100% te voorspellen.
* De huid na de behandeling geeft kans op roodheid, in enkele gevallen kan er een blaar ontstaan.
* Geef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap en andere relevante informatie
voor elke behandeling altijd door aan uw behandelaar.
* De door ons aan de cliënten verstrekte informatie berust op de actuele stand van zaken in de
wetenschap. Voor risico’s die tot op de dag van vandaag niet bekend zijn kunnen wij geen
verantwoording nemen.
* Door akkoord te gaan met dit formulier verbindt u zich aan de informatie, adviezen en
voorwaarden van een Diode behandeling.
* Beauty Evolution maakt aantekeningen van de gegevens over de uitgevoerde verrichtingen in een
dossier voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
* Beauty Evolution betracht geheimhouding ten aanzien van de verstrekte gegevens en draagt naar
vermogen zorg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.

Voorwaarden Cryolipolyse behandeling

Algemene Voorwaarden
* Het Cryolipolyse apparaat verwijderd permanent vet op het behandelde gebied. Het kan
voorkomen dat er opnieuw vetcellen worden aangemaakt door het lichaam vanwege ongezonde
leefstijl.
* Er zijn meerdere behandelingen noodzakelijk.
* De met u afgesproken prijs is de prijs per behandeling. De totale kosten zijn derhalve de prijs per
behandeling vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen behandelingen.
* Het resultaat van de behandeling is vooraf niet 100% te voorspellen.
* De huid na de behandeling geeft kans op roodheid, in enkele gevallen kan er een blauwe plek of
een blaar ontstaan.
* Geef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap en andere relevante informatie
voor elke behandeling altijd door aan uw behandelaar.
* De door ons aan de cliënten verstrekte informatie berust op de actuele stand van zaken in de
wetenschap. Voor risico’s die tot op de dag van vandaag niet bekend zijn kunnen wij geen
verantwoording nemen.
* Door akkoord te gaan met dit informed consent verbindt u zich aan de informatie, adviezen en
voorwaarden van een Cryolipolyse behandeling.
* Beauty Evolution maakt aantekeningen van de gegevens over de uitgevoerde verrichtingen in een
dossier voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
* Beauty Evolution verplicht zich om voor de eerste behandeling een foto van het behandelde gebied
te nemen en deze in het dossier op te slaan, zodat resultaat achteraf aantoonbaar is.
* Beauty Evolution betracht geheimhouding ten aanzien van de verstrekte gegevens en draagt naar
vermogen zorg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt.

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden boeking
De afspraak wordt bevestigd in de agenda zodra de aanbetaling van 50% is voldaan. U dient vooraf
50% te betalen bij het maken van een afspraak.
Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak de
behandeling afmeldt. Dit kan telefonisch of per email waarin u de dag en tijd vermeldt waarop u een
afspraak heeft.
Wij kunnen dan meteen op de gereserveerde tijd een andere klant helpen waardoor wij u geen
kosten in rekening hoeven te brengen.
Bij een niet nagekomen afspraak komt uw afspraak en uw betaling te vervallen.
Bij het niet komen opdagen oftewel bij een No Show worden de gehele kosten in rekening gebracht.
Bankrekeningnummer aanbetaling:
TNV DA COSTA GOMEZ
NL.74.RABO.0.332.360.687

Beauty Evolution
KvK: 72063270
Vestigingsadres
H. Gerhardstraat 22
1502 CL Zaandam
Bezoekadres
Paltrokstraat 12
1508 EK Zaandam

