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Dees Home Salon 

Pruimendijk 222 

2989 AM  RIdderkerk 

Mob.Nr : 06 – 25 26 28 59 

RabobankRekening: NL21 RABO 012 3784 190  O.N.V.  D.Langeveld 

E-Mailadres : deeshomesalon@gmail.com 

Website : www.deeshomesalon.nl 

 

Algemene Voorwaarden 

 

Werktijden en afspraken : 

Dees Home Salon werkt uitsluitend op afspraak die nader overeen zijn gekomen met u als klant. 

Tijdens het maken van de afspraak dient de klant aan te geven wat de gewenste behandeling is zodat het bedrag van de behandeling 

kan worden afgesproken. 

Dees Home Salon geeft op de behandelingen verven / permanenten en watergolven een week garantie, mocht het zo zijn dat de 

aangegeven nabehandeling niet juist word nageleefd vervalt de garantie per direct. 

Zodra er een afspraak word gemaakt met Dees Home Salon dient u als klant zich hieraan te houden en minimaal 24 uur van te voren 

af te zeggen, anders word er een percentage van het te betalen bedrag in rekening gebracht. 

Is de behandeling boven de 50 euro dan kan er een aanbetaling gevraagd worden door Dees Home Salon dit word tijdens het maken 

van de afspraak aangegeven en het afgesproken bedrag kan overgemaakt worden op de aangegeven  Rabobankrekening. 

 

Prijzen en betalen: 

De prijzen op de website / flyers en facebook pagina zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. 

De prijzen voor afwijkende behandelingen worden tijdens het maken van de afspraak met de cliënt nader overeen gekomen. 

De prijzen voor verven / permanenten en watergolven op de website / flyers en facebook pagina zijn vanaf prijzen. 

De te betalen bedragen van de behandeling dienen gelijk betaald te worden, dit kan contant of overgemaakt worden op de aangegeven 

Rabobankrekening. 

 

Actie: 

Knipkaarten en verfkaarten dienen gelijk betaald te worden en zijn voor één en een maximaal van twee jaar geldig (tijdens de 

aankoop in overleg met u als klant) vanaf afgifte datum, niet overdraagbaar en er word geen geld retour gegeven als ze eenmaal zijn 

aangekocht. 
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