
Online boeking Dermatopigmentatie

1. Voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald.

2. Uw voorschot blijft 1 jaar geldig indien u minimaal 2 werkdagen op voorhand je afspraak 
annuleert. Bij annulatie / verzet vanaf 2 werkdagen voor uw afspraak bent u uw voorschot 
kwijt.

3. Indien u niet komt opdagen en niks laat weten (= NO SHOW) dient het totaalbedrag 
overgemaakt te worden op onze rekening. Indien u vervolgens een nieuwe afspraak wenst 
vast te leggen, hebben wij ook het recht (wanneer u onze voorwaarden niet accepteert) 
om u te weigeren als klant.

4. Indien u ergens anders permanente make-up heeft laten uitvoeren, dient u via Whatsapp 
(0476 68 97 99) een foto door te sturen, zodat wij kunnen zien of een nieuwe behandeling 
mogelijk is. Wanneer pigmenten te donker of te diep in de huid zitten is het onmogelijk 
hier mooi op te kunnen werken.

5. Kan uw behandeling tijdens de geplande sessie niet doorgaan omdat u permanente 
make up heeft die moet verwijderd worden, bent u het voorschot kwijt (mits u op 
voorhand geen foto’s heeft doorgestuurd via Whatsapp).

6. Indien u te laat komt om welke reden dan ook, gelieve ons te verwittigen op het nummer: 
0476 68 97 99. Vanaf 30 minuten is het niet meer haalbaar om uw behandeling nog te 
laten doorgaan, waardoor u uw voorschot kwijt bent en een nieuwe afspraak dient in te 
plannen.

7. Bij een bijkomende behandeling binnen de 3 maanden na de eerste bijwerking, betaal je 
75 euro. Dit is eenmalig geldig. Het is niet mogelijk om om de 3 maanden langs te komen 
voor een nabehandeling.

8. Wanneer u uw Touch-up afspraak verzet naar een later tijdstip, hebben wij het recht 
hiervoor extra kosten aan te rekenen. Wanneer u zonder te verwittigen niet komt 
opdagen voor uw touch-up afspraak dan verliest u de touch up en heeft u hier geen recht 
meer op.

9. Tot 2 weken na uw behandeling mag u niet onder zon of zonnebank. Gelieve uw afspraak 
na uw vakantie in te plannen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor snellere vervaging tijdens 
de zomermaanden.

10. Bij wimperextensions is het onmogelijk om DP Eyeliners toe te passen. Gelieve deze 
minstens twee weken op voorhand te verwijderen. Indien de klant met wimperextensions 
toekomt voor haar eyeliner behandeling, zal deze afspraak geannuleerd worden. Het 
voorschot wordt ingehouden ter compensatie voor de vrijgehouden tijd.

11. Bijwerkingen worden verplicht gedaan bij de behandelaar die de eerste behandeling 
heeft uitgevoerd. Ben je bv. bij Julie geweest voor uw eyeliner, dan zal de Touch-Up 
binnen de 4 tot 8 weken ook door Julie uitgevoerd worden. U kan niet verwisselen van 
medewerker voor een Touch-Up behandeling.

12. Dermatopigmentatie en Sarasin Clinic, zijn niet aansprakelijk voor alle soorten 
neveneffecten die kunnen ontstaan na het plaatsen van permanente make-up met een 
Covid-19 vaccin inenting. Je bent als klant volledig zelf verantwoordelijkheid voor de 
neveneffecten die zouden kunnen ontstaan.
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