Algemene voorwaarden

Bibi s Natura Salon
'

Afspraken
Gezichtsbehandelingen duren maximaal 90 minuten. Mochten er meerdere behandelingen gewenst zijn wordt
hiervoor een aparte afspraak gemaakt.
Contact voor afspraken en/of vragen wordt gedaan via email, WhatsApp of telefoon.
Bij verzuim of afspraak willen verplaatsen moet dit minstens 24 uur van te voren worden gemeld. Wordt de afspraak
te laat afgemeld zal er 25% van de kosten voor de behandeling in rekening worden gebracht.

Producten
Bibi’s Natura Salon stelt zich niet verantwoordelijk bij allergische reacties na de behandeling die niet van te voren
vermeld waren.
Producten kunnen via de pakketpost verstuurd worden hier geldt vanaf €50,- gratis verzending
Voor het ophalen van een bestelling dient van te voren een afspraak gemaakt te worden binnen de openingstijden
van de salon.
Als producten niet bevallen mogen deze geruild worden of u kunt gebruik maken van de ‘niet goed geld terug
garantie’ mits verzoek ingediend wordt binnen 1 maand na aankoop van het product.

Cadeaubonnen
Voor het ophalen van een cadeaubon moet er van te voren een afspraak gemaakt worden.
Cadeaubonnen zijn 6 maanden geldig na datum van afgifte.

Betaling
Er wordt direct betaald na de behandeling via pin of contant.
Overboeking of een tikkie wordt niet geaccepteerd in de salon.
Na de betaling wordt er geen bon gemaakt. Er kan wel een factuur toegestuurd worden via de mail.
Producten die via post worden verstuurd worden met een betaalverzoek betaald. Het pakket wordt pas verstuurd
nadat de betaling is voldaan.

Persoonlijke gegevens klant
Zie privacy statement op de website http://bibisnaturasalon.nl/contact.html
De gegevens die we hebben zijn alleen bestemd voor noodgevallen of contact.
Bij het afgeven van uw telefoonnummer/e-mailadres stemt u akkoord om gebeld/gemaild te mogen worden voor
klant tevredenheidsonderzoeken.

Klachten
Bij een klacht moet er zo snel mogelijk contact opgenomen worden met Bibi’s Natura Salon.
Eigenaresse luistert naar uw klacht en zal samen met u naar een passende oplossing zoeken.
Als salon zijn we eerlijk en betrouwbaar en dat verwachten we ook van onze klanten.

