
Algemeen voorwaarden 
 
De website van Sandybrowartist.com wordt beheerd door Piqué & Piqué Clinic en elk 

contract/boeking dat u via de website sluit, is met Piqué & Piqué Clinic. Alle materialen en inhoud die 

op sandybrowartist.com worden weergegeven, worden beschermd door Nederlandse 

handelsmerken en auteursrechtwetten en elke poging om deze algemene voorwaarden te 

overtreden of ons of onze diensten op onwettige wijze te vertegenwoordigen kan leiden tot 

civielrechtelijke actie. 

Persoonlijke gegevens 

Door vrijwillig uw persoonlijke gegevens aan Sandybrowartist.com te verstrekken, stemt u er 

automatisch mee in dat alle door u gedeelde informatie naar beste weten / waarheidsgetrouw en 

nauwkeurigheid is ingevuld. Als u deze voorwaarden op enigerlei wijze verliest of probeert ons 

bewust te misleiden door onwettige en onnauwkeurige details te verstrekken, zijn 

Sandybrowartist.com haar directeuren, kantoor, medewerkers, gecontracteerde en fulltime 

medewerkers niet aansprakelijk voor claims, verliezen of schade die zich voordoen uit dergelijke 

acties. Door deze algemene voorwaarden te overtreden, stemt u ermee in ons volledig schadeloos te 

stellen en een redelijke vergoeding te verstrekken als uw acties leiden tot omstandigheden die 

schade aan onze professionele reputatie en waargenomen bedrijfsethiek veroorzaken. Mochten er 

wijzigingen in uw status of persoonlijke informatie worden aangebracht, 

Openingstijden 

Piqué & Piqué Clinic opereert vanuit het bedrijfspand van Jongejans Haarwerk te Hem. Sandy 

Browartist “Browbar / Salon” is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 

17.00 uur & zaterdag bij uitzondering. We zijn niet gesloten voor alle feestdagen die door de 

Nederlandse overheid zijn opgegeven. Maar bij speciale calamiteiten opgedragen door de 

Nederlandse overheid zullen wij het advies volgen zoals opgedragen.  

Verzendkosten 

Alle diensten en behandelingen van Sandy Browartist worden ter plaatse geleverd in een van onze 

salons. In het geval van een training en de verzending van accessoires zijn specifieke voorwaarden 

van toepassing, die beschikbaar zullen zijn voor volledige beoordeling op het moment van boeken en 

bestellen. 

Boekings-, restitutie- en annuleringsproces 

Alle consulten / intake met betrekking tot onze permanente make-upbehandelingen zijn gratis en 

vrijblijvend. Zodra u hebt besloten door te gaan met de behandeling, is geen aanbetaling vereist om 

uw afspraak te beveiligen, in welk stadium uw persoonlijke gegevens moeten worden toegevoegd 

aan ons online boekingssysteem. Een patch-test zal tijdens het intake worden afgenomen en is 

onderdeel van onze algemene voorwaarden. Dit die minimaal 48 uur voordat de behandeling 

plaatsvindt worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat u niet allergisch bent voor de producten die 

we in elk van onze procedures gebruiken. Als u enige vorm van jeuk, ongemak of bijwerkingen op de 

huidtest ervaart, moet u onmiddellijk contact opnemen met een lid van ons salonteam. 



Als u een PMU-behandeling heeft ondergaan; hebt u 3 maanden vanaf de datum van de eerste 

behandeling om uw retoucheerbehandeling (2e sessie) te ondergaan. Dit is normaal omdat een PMU 

behandeling altijd in twee sessies wordt uitgevoerd en bij hoog uitzondering kan een derde sessie 

bijkomen. Als u uw afspraak voor de retouchering niet bijwoont (of minder dan 72 uur van tevoren), 

verliest u het recht om uw gesplitste betaling te betalen en zijn de volledige retoucheerkosten (sessie 

kosten) van toepassing. Let op! reclamatie (restitutie) is niet mogelijk.  

Alle details 

Volledige details van de behandelingsprocedure zijn te vinden in ons behandelingengebied getiteld 

'REGELS EN BELEID’ met veel gestelde vragen die ook worden behandeld, maar als u zich zorgen 

maakt of verdere vragen hebt, aarzel dan niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u 

uw boeking wilt aanpassen, geeft u ons dit minstens 72 uur van tevoren door. 

Sandybrowartist.com 

www.sandybrowartist.com behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te 

brengen in onze Algemene voorwaarden en website met of zonder directe kennisgeving aan u en is 

niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of intrekkingen die leiden tot gegevensverlies of 

winst als gevolg van onvermijdelijke onderbrekingen en het onvermogen om toegang te krijgen tot 

onze website-inhoud. U stemt ermee in dat elk bezoek aan onze website onderworpen is aan onze 

huidige gepubliceerde Algemene voorwaarden. 

Als u vragen hebt over sandybrowartist.com en onze algemene voorwaarden, stuur ons dan een mail 

via ons contactformulier of bel ons op +31 (0) 6363 02 339 tijdens kantoor uren. We zullen proberen 

elke vraag binnen 24 uur te beantwoorden 

 

Bedankt voor het lezen van de algemene voorwaarden van de Sandybrowartist.com. 

 


