Cash and Glory
Huisregels en geboden

HUISREGELS TATTOO
Algemeen:
Wij spreken Nederlands en Engels. Als jij iets anders
spreekt of je spreekt deze talen onvoldoende neem dan
iemand mee om je te helpen.
Alle klanten moeten zich kunnen legitimeren. Een foto
van je ID accepteren wij niet.
Mensen onder invloed van alcohol / drugs zijn niet
welkom.
Er mag in de behandelruimte niet worden gegeten of
gedronken.
Huisdieren zijn hier niet welkom.
Je kan hier alleen contant betalen.
Wij weigeren om tatoeages te zetten waar wij niet
achter staan.

Leeftijd:
Kinderen tussen 12 en 16 worden niet getatoeëerd.
Tattoos op hoofd, nek en handen worden pas gezet vanaf
18 jaar.
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Bijwerken:
Bij niet op komen dagen op de bijwerk afspraak kost bijwerken
€ 100,Verzetten van de bijwerk afspraak kan tot 48 uur van tevoren.
Bijwerken kan tot 3 maanden na je laatste tattoo afspraak.
Als je op de bijwerk afspraak dingen toe wilt voegen aan je
tattoo (bijv nog een letter of sterretje etc) dan rekenen wij daar
een meerprijs van minimaal € 100,- voor.
Voorbeelden:
Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor vertalingen en
spelfouten in het ontwerp.
Mensen meenemen:
Je mag 1 persoon van 16 jaar of ouder meenemen naar je
afspraak.
Tattoo afspraak:
Alle regels omtrent je tattoo afspraak vind je hier:
TATTOO OVEREENKOMST
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HUISREGELS PIERCING
Algemeen:
Wij spreken Nederlands en Engels. Als jij iets anders spreekt of je
spreekt deze talen onvoldoende neem dan iemand mee om je te
helpen.
Alle klanten moeten zich kunnen legitimeren. Een foto van je ID
accepteren wij niet.
Mensen onder invloed van alcohol / drugs zijn niet welkom.
Er mag in de behandelruimte niet worden gegeten of gedronken.
Huisdieren zijn hier niet welkom.
Je kan hier alleen contant betalen.
Wij weigeren om piercings te zetten waar wij niet achter staan.
Leeftijd:
Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen oorgaatjes laten schieten
in de oorlel.
Kinderen tussen de 12 en 16 jaar worden alleen gepierced met
toestemming en in aanwezigheid van ouder/voogd en op vertoon
van beider ID
Voor piercings in tepels en/of genitaliën hanteren wij een
minimum leeftijd van 18 jaar.
Mensen meenemen:
Je mag 1 persoon van 16 jaar of ouder meenemen als je een piercing
komt laten zetten ( kinderen tussen de 12 en 16 moeten hun ouder
of voogd meenemen)

Cash and Glory
Huisregels en geboden

Sieraden:
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies
van sieraden na het verlaten van de piercingshop. De kosten voor
het onderhoud van je piercing, inclusief het vervangen van
sieraden, zijn voor rekening van de klant.
Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
aan sieraden die niet in onze piercingshop zijn gekocht en die je
hier wilt laten verwijderen of vervangen.
Het zetten van piercings:
Alle piercings worden voor het zetten gemarkeerd met een stift en
goedgekeurd door de klant. Indien je achteraf de piercing toch wilt
verplaatsen zijn de kosten daarvan voor eigen rekening.
Neem geen piercing vlak voordat je op vakantie gaat, wilt gaan
zwemmen of wanneer je geen toegang hebt tot schoon water.
Neem geen piercing als je het sieraad tijdens de genezingsperiode
moet verwijderen i.v.m. bijvoorbeeld school, werk of sport.

