
 
Algemene voorwaarden  

 
Voor het lezen van tarieven
 
De tarieven zijn gebaseerd op de prijzen van de actueel prijzen van de producten en diensten.
Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de uitkerings gerechtigde,
Behoudt deze zicht het recht de prijzen aan te passen.
 
Alle facturen van de uitkeringsgerechtigde zijn contant betaalbaar,tenzij andere 
overeenkomst. 
 
In geval van aflasting van de dienst, behoudt de klant zich binnen de 24 uren te waarschuwen.
Indien deze nageleed wordt, wordt er een uitkeringvergoeding van 25
 
Davidt hair line is niet verantwoordelijk indien gezondheidsproblemen voorkomen wegens
de gebruikte producten. 
Een test kan altijd toegepast worden om eventuele huidsreacties te voorkomen; deze vooral 
als U 
voor het eerst een haarkleuring of permanente we

 

 

Conditions générales 

Avant de prendre connaissance des tarifs
 
Les tarifs sont basés sur les prix actuels des produits et services.
Si ceux-ci subissent des modifications indépendantes de la volonté du prestataire, celui
réserve le droit d’adapter proportionnellement les prix.
 
Toutes les factures du prestataire sont payables au comptant, sauf stipulation
 
 En cas d’annulation de la prestation, le client est tenu de prévenir dans les 24 heures avant
celle-ci .En cas de non respect de
indemnité de dédommagement forfaitaire de 25 
 
Davidt hair line se décharge de tous problème de santé non divulgué par ce présent article.
Toute personne néant jamais utilisé des produits de coloration et permanente doivent en 
informer 
lors de la prise du rendez-vous car une touche d
guise de test avant la première application.
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