
 
 

 

 

 

Huisregels 

❖ Ik werk uitsluitend op afspraak. 

 

❖ Wilt u uw afspraak verzetten? Belt u mij uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) 

van te voren zodat wij een nieuwe datum kunnen inplannen.  

NB: Dit liever NIET via What’s App, sms of Messenger doorgeven.  

 

❖ Bent u verhinderd? Ik hoor het graag uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) van te 

voren telefonisch van u. 

NB: Dit liever NIET via What’s App, sms of Messenger doorgeven.  

 

❖ Belt u niet op tijd af of komt u niet opdagen op uw afspraak? Dan houdt ik 

mij het recht voor om het gehele bedrag van uw behandeling in rekening 

te brengen. U ontvangt hiervoor van mij een factuur per mail. 

 

❖ Bent u meer dan 10 minuten te laat? Dan moet ik helaas een nieuwe 

afspraak met u inplannen. Dit i.v.m. mijn planning en afspraken met overige 

klanten.  

 

❖ Ik behandel geen nagels die door derden zijn gezet. Dit omdat de vorm van 

de kunstnagel bij de basis ligt en ik deze niet kan veranderen bij een 

nabehandeling. Ik zal het oude product afweken en u een nieuwe set 

nagels aanmeten. 

 

❖ U krijgt op elke behandeling maar liefst twee weken garantie. De garantie 

vervalt indien de nagels opzettelijk beschadigd zijn en/of u zich niet 

gehouden heeft aan de verzorgingstips zoals vermeld in de folder die u 

tijdens uw eerste behandeling van mij heeft mee gekregen.  

 

❖ Roken, eten, huisdieren en kinderen onder de 18 jaar zijn in mijn studio 

niet toegestaan. 

 

❖ Uw klantenkaart blijft in het bezit van ANROSA en zal onder geen enkele 

omstandigheid aan derden worden gegeven.  

 

❖ ANROSA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die de klant tijdens de behandeling heeft meegedeeld. 

Informatie geldt als vertrouwelijk als de klant dit heeft meegedeeld of 

als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding 

vervalt indien ANROSA op grond van een wettelijke bepaling of een 

rechterlijke uitspraak, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan 

derden te verstrekken. 

 

❖ Betaling geschied direct na de behandeling. Dit kan contant of via een 

betaalverzoek/tikkie. 

 

❖ Ik werk niet op rekening. 
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