
Huisregels 

In mijn schoonheidssalon hanteer ik onderstaande huisregels. Ik verwacht van mijn gasten 

dat deze huisregels worden nageleefd. 

Behandelingen zijn alleen mogelijk op afspraak. 

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden 

afgezegd. Hierna zal 50 % van het volledige tarief in rekening gebracht worden. Bij ziekte 

graag dit aangeven uiterlijk 24 uur voorafgaand, als u dit voor de tijd heeft gemeld kunt u 

kosteloos de afspraak annuleren, wel wordt er dan gelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Bij 

annulering zonder nieuwe afspraak wordt 100% van het bedrag in rekening worden 

gebracht. 

De gereserveerde tijd wordt speciaal voor u vrij gehouden. Mocht u dus te laat op uw 

afspraak zijn dan gaat deze tijd helaas van de behandelingsduur af. De kosten voor een 

volledige behandeling worden echter wel in rekening gebracht. 

In het geval u te laat bent is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of de 

behandeling nog wel door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd wordt, worden de 

kosten voor een volledige behandeling wel in rekening gebracht. 

Graag 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig zijn, zodat dit niet ten koste gaat 

van de behandeltijd, en we alle behandeltijd kunnen benutten. Zo kunt u van het begin tot 

het einde genieten van uw behandeling. 

Let erop dat uw telefoon uitstaat, dit voornamelijk voor uw eigen rust. 

Hygiëne staat bij Bellezza Avanti hoog in het vaandel. Ik verwacht van mijn gasten dat zij 

zorg dragen voor hun persoonlijke hygiëne voorafgaand aan de afspraak. Tevens verzoek ik  

u om geen huisdieren mee te brengen. 

Kinderen zijn welkom in overleg. Kinderen jonger dan 16 jaar worden alleen behandeld onder 

begeleiding/ toestemming van een ouder of verzorger. 

Voor mannelijke cliënten is het niet mogelijk om intieme zones te laten ontharen. 

De lichaamsbehandelingen zijn strikt van niet-erotische aard. Op eventuele directe of 

indirecte verzoeken wordt dan ook niet ingegaan en wordt u de toegang tot de salon ontzegt. 

Om de kosten voor behandelingen zo laag mogelijk te kunnen houden kunt u alleen met 

contant geld betalen, pinnen is niet mogelijk. Houdt u hier a.u.b. rekening mee. U kunt 

uiteraard ook betalen met eventuele gekregen cadeaubonnen. Parkeren is geheel gratis aan 

de zijkant van de salon 

Maakt u gebruik van medicijnen die voorgeschreven zijn door een arts, therapeut of 

specialist? Geef dit dan voorafgaand aan de behandeling aan me door, zodat ik waar nodig 

de behandeling hierop aan kan passen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van 

de juiste gegevens. 



Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming verstrekt worden aan 
derden. 
 
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u 

doorverwijzen naar een arts. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist 

vraag hem of haar dan of u de behandeling mag ondergaan. Na toestemming van de arts 

kunnen we de behandeling(en) vervolgen. 

Ik doe er alles aan om een goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden, maar het 

kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval stel ik het 

zeer op prijs dat u contact met mij opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen 

komen. 

 

Disclaimer 

Bellezza Avanti is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van 

persoonlijke bezittingen. Bellezza Avanti is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als 

gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting, dan wel verzwijgen, van medische informatie 

zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures of medicijngebruik. Bellezza 

Avanti behoudt zich het recht om cliënten te weigeren wanneer zij onder invloed zijn van 

alcohol, geestverruimende middelen o.i.d 

 

 


