
THE NAILNINJA  

 

• Kunstnagels worden alleen gezet bij personen van 18 jaar en ouder. Gellak op 

de natuurlijke nagels wordt alleen aangebracht vanaf 16 jaar en ouder. 

• Ivm hygiëne is het niet toegestaan om tijdens de behandeling te roken of te 

eten. Ook wordt het meenemen van huisdieren niet op prijs gesteld.  Dit ivm 

de hygiëne en eventuele allergieën van de styliste of andere klanten.  

• Verzetten of annuleren van je afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van je 

afspraak, dit kan via de bevestigingsmail van je gemaakte afspraak.  Tot 24 

uur zal er 50% in rekening worden gebracht. Te laat (binnen 24 uur) annuleren 

of No Show 100%.  

• Voor elke afspraak wordt je op tijd verwacht! Elke keer 2 minuten te laat is 

hinderlijk en onnodig.. Bij 8 minuten te laat komt de gemaakte afspraak te 

vervallen en wordt 100% van de geboekte behandeling in rekening gebracht.  

- Bij een korte behandeling, bijvoorbeeld een reparatie,  komt je afspraak 

meteen te vervallen wanneer je op de afgesproken tijd niet aanwezig bent en 

wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht. 

• Je dient de behandeling van je nagels contant, per pin of Tikkie te voldoen. Bij 

openstaande posten kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden alvorens 

deze betaald zijn. Openstaande facturen worden via de Nederlandse norm 

incasso afgehandeld. 

• Kinderen, baby's, gezellig kletsen met vrienden / familie of het gebruik van je 

mobiele telefoon kan de kwaliteit van de behandeling, het eindresultaat en 

prijs beïnvloeden.  

• Extra herstelwerk, nailart of elk meerwerk wordt in rekening gebracht. 

• Ik doe er alles aan om een goede kwaliteit, diensten en producten aan te 

bieden, maar het kan een keer voorkomen dat je niet tevreden bent of een 

klacht hebt. In dat geval stel ik het zeer op prijs dat je contact met mij 

opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. 

• De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met 

toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Je 

persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door The Nailninja en worden 

niet verstrekt aan derden.  

• 3 maanden na je laatste bezoek aan de salon zullen je gegevens uit het 

systeem worden verwijderd.  

 

 

Wees ervan bewust dat ik een fulltime nagelsalon run en je bij mij een dienst 

afneemt. Ik wil graag dat al mijn klanten tevreden de studio uitstappen.  Huisregels 

zijn er voor iedereen zodat er geen vervelende situaties ontstaan. 

Bedankt voor je begrip. 


