
Welkom mooierd!

Voordat je onze website verder bekijkt of online een afspraak maakt, zouden wij het waarderen als je 
eerst onze huisregels wil doornemen. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

Privacy
Wij nemen jouw privacy heel serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van 
onze dienstverlening. Te allen tijde houden wij ons aan de wettelijke regels conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Je kan dus met een gerust hart je gegevens invoeren om een afspraak met ons te 
maken.

Annuleringsvoorwaarden
Heb je een afspraak gemaakt, zorg dan dat je op tijd aanwezig bent. wij raden je aan om tien minuten 
voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn. Dan hoef je ook niet met gejaagd gevoel de stoel in en 
kan je heerlijk genieten van een van onze behandelingen.

Kom je meer dan vijf minuten te laat op onze afspraak, dan wordt de verloren tijd in mindering gebracht 
op de behandeling. Ben je meer dan 20 minuten te laat, dan wordt de afspraak geannuleerd en wordt 
50% van de behandeling gefactureerd.

Wil je een afspraak annuleren dan gelden de volgende voorwaarden
Annuleren binnen 48 uur van de afspraak - 50% van de behandeling wordt gefactureerd
Annuleren binnen 24 uur van de afspraak - 100% van de behandeling wordt gefactureerd

NB. Bovengenoemde annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op alle behandelingen die op 
zaterdag worden ingeboekt. Zaterdagbehandelingen dienen vanwege de enorme populariteit minimaal 
48 uur van te voren geannuleerd te worden. Wordt de behandeling binnen 48 uur geannuleerd, dan 
wordt alsnog 100% gefactureerd.

No show
Je kan je vast voorstellen hoe vervelend het is wanneer een klant niet verschijnt op de afspraak. Naast het 
missen van de omzet en jouw gezelligheid, valt er direct een gat in de planning waar wij andere klanten 
graag blij mee hadden kunnen maken. Eenmaal de afspraak vergeten kan gebeuren, maar ben je ook een 
tweede keer onze afspraak vergeten, dan kan je beter een nieuwe City Spa gaan zoeken. Overigens blijft 
de betalings- verplichting gewoon bestaan wanneer je zelf de afspraak bent vergeten.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze behandelingen en annuleren is alleen 
mogelijk via Whatsapp of door even te bellen, 06-27072560.
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