Voorwaarden Abonnementen
Algemene zaken
ü Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen dus alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het
abonnement is afgesloten.
ü Abonnementen kunnen tussentijds altijd worden verhoogd naar een luxer abonnement, terug naar een
basic/lager abonnement kan alleen wanneer de 12 maanden van uw abonnement voorbij zijn.
ü Abonnementen zijn geldig voor 1 jaar vanaf de datum van de 1ste betaling en na ondertekening van uw
incasso formulier.
ü U bent gegarandeerd voor het hele jaar dat het abonnement geldt, er geen prijsverhogingen worden
doorberekend. Mocht er in het daaropvolgende jaar een prijsverhoging zijn dan krijgt u dat te horen voordat
uw nieuwe contract in gaat.
ü Wanneer Salon Nature haar abonnementen tussentijds verandert en u bent het er niet mee eens, kunt u per
direct uw abonnement beëindigen.
ü Wij raden u aan om altijd direct een afspraak te maken voor de volgende behandeling , zodat u optimaal
gebruik kunt maken van uw abonnement.
Betalingen
ü Betalingen van uw abonnement gaan via een maandelijkse automatische incasso.
ü Een automatische incasso wordt rond de 25ste van iedere maand geïncasseerd, gelieve hier rekening mee te
houden.
ü Wanneer wij het bedrag niet van uw rekening kunnen incasseren zullen wij het bedrag een paar dagen later
nogmaals proberen te incasseren of wij incasseren het extra bij de incasso van de volgende maand.
ü Indien het dan weer niet mogelijk is om het bedrag te incasseren, nemen wij contact met u op om de
eventuele benodigde maatregelen met u te bespreken.
ü Indien betalingen uitblijven zijn wij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau
en kunnen wij u helaas niet laten profiteren van de voordelen van uw jaarabonnement en dient u derhalve
iedere afzonderlijke behandeling los van het abonnement af te rekenen per pin of contant.
ü Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u uw bank opdracht geven de betaling te storneren (binnen
een termijn van 56 dagen)
Ziekte
ü Bij ziekte kunt u uiteraard altijd een afspraak verzetten. Wij verzoeken u dit indien mogelijk uiterlijk 24 uur
van tevoren te doen.
ü Bij langdurige ziekte of ongeval, waarbij u langer dan 3 maanden niet kunt komen, verzoeken wij u contact
met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Wellicht kunnen wij u in een dergelijk geval thuis
knippen (kleuren is thuis niet mogelijk)
ü Maar tevens kan het mogelijk zijn dat we het abonnement ontbinden. Het kan zijn dat we daarbij vragen om
een verklaring van uw arts.
uw jaarabonnement is 12 maanden geldig vanaf de datum van de eerst betaling.
voor verdere voorwaarden verwijzen wij u naar de aparte “voorwaarden abonnementen”op de achterzijde.
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