
Algemene regelementen 
 

Aansprakelijkheid 

Attent ion Hair  & Beauty  is  n iet  aansprakeli jk  voor schade,  verl ie s  of  d iefs tal van eigendommen van medewerkers ,  
k lanten of  bezoekers .  Wanneer de huisreglementen niet  worden opgevolgd,  kan dit  le iden tot  een waarschuwing 
of  toegangsontzegging van de salon.  

Diefstal en vandalisme 

Er  wordt  aangif te gedaan bij  d iefs tal en/of  vanda lisme. De polit ie  zal d it  verder overnemen en de pleger wordt  
overgedragen aan de pol it ie.  De kosten die gemaakt  worden zullen verhaald  worden op de pleger van de diefs tal 

en/of  het  vandalisme.  

Cameratoezicht 

In  de kapsalon is  cameratoez icht  aanwezig.  

Roken 

Roken in  de salon is  verboden. Dit  geldt  ook  voor elektrische s igaretten.  
Mocht  u  behoefte hebben om t ijdens  de behandeling te roken dan kan dit  in  over leg met  uw sty lis t  of  beaut ic ian.  
U  dient  afval van de s igaretten net jes  op te ruimen.  

Alcohol, drugs en wapens 

Het  is  n iet  toegestaan om onder invloed van alcohol en/of  drug s  de salon te betreden of  te gebruiken in  de salon.  
Het  bez it  van gevaa rli jke voorwerpen en wapens  is  verboden in  de salon.  

Huisdier 
Op sommige dagen is  de hond van de eigenaresse aanwezig.  Voeren is  n iet  toegestaan en aaien al leen als  de 
hond uit  z i jn  mand is  en het  toelaat .  
Het  is  n iet  toegestaan om huisdieren mee t e nemen in  de salon,  b ij  u itzondering van een begeleid ingshond. Bij  
deze uitzondering dient  d it  vooraf  gecommuniceerd te worden met  de eigenaar.  
 

Heeft u een afspraak gemaakt bij ons? 
Dan z ijn  deze regels  van toepass ing.  
 

Op tijd aanwezig voor de afspraak 

Het  zou f i jn  z i jn  als  u  5 minuten vóór de afspraak  aanwezig bent.  Mocht  u  denken te laat  te komen, door f i le  of  
pech e.d.?  Laat  het  ons  dan t i jd ig weten.  Wij  zullen alt i jd  k ijken welke oploss ing er geboden kan worden.   
Attent ion Hair  & Beauty  kan k lanten weigeren wanneer de eerste 15 minuten van de afspraak  verstreken z ijn  en 
de k lant  nog niet  aanwezig is .  Deze weigering valt  onder ‘n iet  t i jd ig geannuleerd’  en wij  zu llen de volledige 
behandelprij s  in  rekening brengen.  

 

Annuleringen 

Mocht  je  verhind erd z ijn ,  s tuur  minimaal 24 uur  van tevoren be richt  om de afspraak  te annuleren of  verzetten,  
om annuleringskosten te voorkomen (uitzonderingen daargelaten,  d it  ter beoordeling van Attent ion Hair  & 
Beauty) . 
Annuleringskosten bedragen 50% van de behandeling .  
 
Komt u helemaal n iet  opdagen dan kunnen wij  de volledige behandelprij s  in  rekening brengen.  
 

Uitloop van afspraak 

Het  kan voorkomen dat  de afspraak  uit loopt .  Wij  z i jn  n iet  verantwoordeli jk  voor de gevolgen van de pr ivé -
afspraken van de k lant  voor de uit loop die door Attent ion Hair  & Beauty  is  veroorzaakt .  Goed overleg vooraf  kan 
problemen voorkomen. 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden 
  
Art ikel 1 –  Ident iteit  van de ondernemer  
Attent ion Hair  & Beauty  
Brinkstraat 78 , 751 2 EE  Enschede  
Telefoon 053-430-7373  



  
K .v.K . :  64622924  
BTW -nummer NL001580731 B96  
info@attent ionhairandbeauty .nl  
  
Art ikel 2 –  Toepasseli jkheid 
Deze algemene voorwaarden z ijn  van toepass ing op elke transact ie  d ie tot  s tand is  gekomen tussen ondernemer 
en consument  via de we bs ite/webshop www.attent ionhairandbeauty .com   
 
De tekst  van deze algemene voorwaarden wordt  aan de consument  ter inzage beschikbaar gesteld  alvorens  de 
overeenkomst  via deze webshop wordt  ges loten.  Ook  wordt  deze tekst  langs  elektronische weg (als  PDF)  aan de 
consument  ter beschikk ing gesteld,  zodat  de ze kan worden gedownload,  opges lagen en uitgeprint .  Op verzoek  
van de consument  kunnen deze algemene voorwaarden ook  worden verstuurd per e -mail  of  per post . 
  
Art ikel 3 –  De overeenkomst 
De overeenkomst  komt tot  s tand op het  moment  van betaling van de con sument  van het  aanbod,  met  
inachtneming van het  bepaalde in  l id  6 van dit  art ikel.  
 
De ondernemer bevest igt  de betaling van de consument  per e -mail.  Tot  het  moment  van deze bevest iging van de 
aanva arding door de ondernemer,  kan de consument  de overeenkomst  ontbinden. 
 
De ondernemer treft  passende technische maatregelen om te zorgen voor een vei l ige webomgeving en een veil ige 
overdracht  van data en betal ingen.  
Bij  aankoop van een product  of  d ienst  door de consument  stelt  ondernemer digitaal de volgende infor mat ie ter 
beschikk ing:  

• De contactgegevens  van de vest iging van de ondernemer waar d e consument  met  k lachten terecht  kan;  

• Prij s  inc lus ief  belast ingen;  

• Kosten van af lever ing indien van toepass ing;  

• Wijze van af levering  
  
De ondernemer kan z ich b innen de grenzen van de wet  op de hoogte s tellen of  de consument  aan z ijn  
betalingsverplicht ingen kan voldoen of  dat  er sprake is  van and ere feiten die van belang z i jn  voor een 
verantwoord aangaan van de o vereenkomst.  Indien onderne mer op grond van dit  onderzoek  goede gronden heeft  
om de overeenkomst  n iet  aan te gaan,  is  h ij  gerecht igd de bestell ing te weigeren of  b ij zondere voorwaarden te 
verbinden aan de uitvoer ing.  
  
Art ikel 5 –  Het  aanbod 
A ls  voor het  aanbod een beperkte geldighe idsduur geldt  of  onder b ij zondere voorwaarden geschiedt ,  dan wordt  
d it  u itdrukkeli jk  door ondernemer vermeld.  
 
Het  aanbod bevat  een omschrijving van de aangeboden producten en/of  d iensten,  zodat  de consument  deze goed 
kan beoordelen.  Indien afbeeldingen wo rden gebruikt ,  dan z ijn  d it  waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het  
aanbod.  
 
Vergiss ingen of  fouten in  het  aanbod,  waarbij  voor een consument  d irect  duideli jk  kan z ijn  dat  sprake is  van een 
vergiss ing of  fout ,  b inden de ondernemer niet .  
  
Art ikel 6 –  De pri j s  
A lle  prij zen van aangeboden producten of  d iensten z ijn  prij zen inc lus ief  BTW. Indien er sprake is  van verpakk ings -
,  verzend-  of  andere bijkomende kosten,  dan worden deze duideli jk  b ij  het  aanbod vermeld.  
 
De prij zen van de aangeboden producten en/of  d ie nsten worden gedurende de transact ie  tussen ondernemer en 
consument  n iet  veranderd als  gevolg van ver anderingen in  Btw- tarieven of  andere wijz igingen.  
  
Art ikel 7 –  Betaling  
De door de consument  verschuldigde bedragen dienen,  tenz ij  anders  is  overeengekome n, te worden voldaan 
voorafgaand a an bezorging van de producten.  
 
Er kan worden betaald met  iDeal.  Credit  cards  worden geaccepteerd van VISA,  mastercard en American Express  
indien deze z i jn  u itgegeven in  Nederland.  Credit  cards  d ie in  an dere landen z ijn  u itgegeven worden niet  
geaccepteerd. 
  
Art ikel 8 –  Herroepingsrecht  b ij  levering van producten  
De consument  heeft  tot  en met  acht  dagen vanaf  de dag van ontvangst  van het  product  de mogeli jkheid de 
overeenkomst  te ontbinden,  zonder opgaaf  van redenen.  Deze termijn  verstri jk t  8 dagen na de dag waarop de 
consument  de goederen in  ontvangst  heeft  genomen. Om het  herroepingsrecht  u it  te  oefenen,  moet  de 

consument  dat  schrif teli jk  laten weten aan de ondernemer per post  of  via een e -mail  aan  
info@attentionhairandbeaut y.nl   
  

http://www.attentionhairandbeauty.com/
mailto:info@attentionhairandbeauty.nl


Als  de consument  van het  herroepingsrecht  gebruik  wil  maken,  dan dient  het  product  nog in  de originele 
verpakk ing,  ongeopend en onbeschadigd te z i jn .  De consument  zal het  product  met  alle  gele verde toebehoren en 
in  de originele s taat  en verpakk ing aan de ondernemer retourneren,  volgens  de door de ondernemer aangegeven 
redeli jke en duideli jke instruct ies .  
 
Consument  kan ook  gebruik  maken van dit  herroepingsrecht  indien na opening van het  product  b li jk t  dat  er 
sprake is  van een ondeugdeli jke kwaliteit .  De consument  zal deze gebreken maximaal acht  dagen na ontvangst  
van het  product  schrif teli jk  of  per e -mail  kenbaar maken bij  onderneme r.  Ondernemer zal vervolgens  contact  
opnemen met  consument  om instruct ies  voor de retourname te verstrekken.  
  
Art ikel 9 –  Kosten in  geval van herroeping  
A ls  de consument  gebruik  maakt  van het  herroepingsrecht ,  komen ten hoogste de kosten van terugzending voor 
d iens  rekening. 
 
Bij  herroeping betaalt  de ondernemer het  aankoopbedrag en eventuele verzendkosten terug aan de consument.  
D it  gebeurt  u iterl i jk  8 dagen nadat  de consument  schrif teli jk  heeft  aangegeven van het  herroepingsrecht  gebruik  
te wil len maken en de goederen ongedeerd en in  originele verp akk ing aan ondernemer heeft  geretourneerd.  
 
Indien consument  verzendkosten voor de retourzending heeft  betaald,  dan worden deze alleen door ondernemer 
terugbetaald indien één of  meerdere producen uit  de zending beschadigd,  verkeerd of  anderz ijds  n iet  correct  z i jn  
geleverd.  Indien consument  de producten om een andere reden retourneert ,  dan z ijn  de verzendkosten voor de 
retourzending voor eigen rekening.  
  
Art ikel 10 –  Leve ring en uitvoer ing  
Bij  het  in  ontvangst  ne men en bij  de uitvoering van bestell ingen  van producten,  zal de ondernemer de grootst  
mogeli jke zorgvuldigheid in  acht  nemen.  
 
Indien levering van een besteld  product  b li jvend onmogeli jk  b li jk t  te  z i jn ,  zal de ondernemer z ich inspannen om 
consument  naar vo lle  tevredenheid te compenseren,  hetz ij  door een vervangend vergeli jkbaar art ikel beschikbaar 
te s tellen,  hetz ij  door het  betaalde bedrag terug te betalen.  Hie rover zal voorafga and met  de consument  contact  
worden opgenomen en onderlinge overeenstemming wor den bereikt .  
 
Tenz ij  u itdrukkeli jk  anders  is  afgesproken berust  het  r is ico van vermiss ing en/of  beschadiging van producten tot  
het  moment  van bezorging aan de consument  b ij  de ondernemer.  
 
Het  adres  dat  de consument  aan de ondernemer heeft  medegedeeld geld t  als  p la ats  van le vering.  
 
De ondernemer zal geaccepteerde bestell ingen zo spoedig mogeli jk ,  doch uiterl i jk  b innen 8 dagen uitvoeren,  
tenz ij  een langere leveringstermijn  is  afgesproken.  Indien sprake is  van vertraging bij  de bezorging,  of  a ls  een 
bestell ing n iet  of  s lechts  gedeelteli jk  kan worden uitgevoerd,  ontvangt  de consument  h iervan uiterl i jk  b innen een 
week nadat  h ij  de bestell ing geplaatst  heeft  bericht .  In  een dergeli jk  geval heeft  een consument  het  recht  om de 
overeenkomst  zonder kosten te ontbind en.  In  dat  geval za l ondernemer het  bedrag dat  de consument  betaald 
heeft  zo spoedig mogeli jk ,  doch uiterl i jk  b innen 10 dagen na ontbinding,  terugbetalen.  
  
Art ikel 11 –  Gar ant ie  
Een door de ondernemer,  fabrikant  of  importeur als  garant ie aa ngeboden regeli ng kan de rechten en vorderingen 
die de consument  ter zake van een tekortkoming in  de nakoming van de verplicht ingen van de ondernemer ten 
opz ichte van de consument  heeft  op grond van de wet  en/of  de overeenkomst  op afs tand niet  beperken of  
terz ijde s telle n. 
  
Art ikel 12 –Conformiteit  
De ondernemer staat  er voor in  dat  de producten en/of  d iensten voldoen aan de overeenkomst,  de in  het  aanbod 
vermelde spec if icat ies ,  aan de redeli jke eisen van bruikbaarheid en/of  deugdeli jkheid en de op de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst  bestaande wetteli jke bepalingen en/of  overheidsvoorschrif ten.  
  
Art ikel 13 –  K lachtenregeling  
Consument  heeft  tot  en met  acht  dagen vanaf  de dag van ontva ngst  van het  product  de mogeli jkheid k lachten 
over de uitvoering van de ove reenkomst  volledig en duideli jk  o mschreven in  te d ienen bij  de ondernemer.  
 
De ondernemer zal ingediende k lachten zo spoedig mogeli jk ,  in  ieder geva l b innen een termijn  van 14 dagen 
gerekend vanaf  de datum van ontvangst ,  behandelen en beantwoorden.  A ls  een k lacht  een voorz ienbaar langere 
verwerk ingst ijd  vraagt ,  wordt  door de ondernemer binnen de termijn  van 14 dagen geantwoord met  een bericht  
van ontvangst  en een indicat ie  wanneer de consument  een meer u itvoerig antwoord kan verwachten.  
  
Art ikel 14 –  Aanvullende of  afwijkende bepalingen  
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet  ten nadele van de 
consument  z i jn  en dienen schrif teli jk  te  worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat  deze door de 
consument  op een toegankeli jke manier kunnen worden ingez ien en opges lagen.  
  
Art ikel 15 –  Wijz iging van de algemene voorwaa rden  



Wijz igingen in  deze voorwaarden z ijn  pas  van kracht  nadat  deze op de ju is te wijze z i jn  gepubliceerd.  Deze 
wijz igingen moeten de consument  ter inzage z ijn  aangeboden.  
  
Art ikel 16 –  Toepasseli jk  Recht 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument  waarop deze algemene voorwaarden betrekk ing 
hebben,  is  u its lu itend Nederlands  recht  van toepass ing.  
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