Algemene voorwaarden en privacyverklaring 01-04-2018
1. Algemeen
Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
Skincare bymariskasplinter en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard.

2. Inspanning
Onze praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap. De praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt
inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Wanneer de cliënt de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de cliënt dit uiterlijk 24
uur voor aanvang van de gemaakte afspraak door te geven aan Skincare
bymariskasplinter. Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig afzegt zal er hiervoor 50%
van de afgesproken tijd in rekening worden gebracht.

4. Betaling
Skincare bymariskasplinter vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar
in de praktijk. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Acties en aanbiedingen op de
website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld Facebook, zijn geldig in
de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de cliënt de
behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij uitzondering kan
een factuur worden meegegeven.

5. Persoonsgegevens en privacy
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:
•
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
•
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•
Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe
verplicht zijn;
•
Wanneer wij uw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken
maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere
doeleinden worden gebruikt;
•
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
•
Uw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Bij het eerste bezoek aan de praktijk zal een intake worden afgenomen waarbij de
schoonheidsspecialiste u vraagt om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig
uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een
geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door de praktijk volgens de

richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en zullen niet verkocht of verhuurd
worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Geheimhouding
Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling
is de schoonheidsspecialiste verplicht tot geheimhouding. Deze informatie geldt als
vertrouwelijk en vervalt alleen indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie
aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De schoonheidspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging en diefstal
Wanneer een cliënt schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft
Skincare bymariskasplinter het recht om een schadevergoeding te eisen van de cliënt. Bij
diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie.

9. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons
dit verplicht.

10. Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft
u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Skincare bymariskasplinter en de cliënt is het Nederlands
recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds
de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst

