
                                                            
 
 
Algemene voorwaarden B&B Beautypoint Versie 1.2020 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en transactie tussen B &B Beautypoint en een 
cliënt waarop B&B Beautypoint  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
Tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
1. Inspanningen 
B&B Beautypoint zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op 
dat moment bekende stand der wetenschap.  B&B Beautypoint zal zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk is de cliënt informeren over consequenties van de wijziging of aanvulling 
van de behandeling. 
2. Afspraken 
Een afspraak die telefonisch, in de studio of per e-mail gemaakt zijn, is bindend. Er 
wordt namelijk tijd gereserveerd voor de cliënt. 
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 
uur voorafgaande aan de afspraak kenbaar maken aan B&B Beautypoint middels bekend 
telefoonnummer of per e-mail info@beautyandbusiness.com  
Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan 
is afgesproken. 
Wanneer de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent B&B Beautypoint 
75% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de 
cliënt later dan de afgesproken tijd in de nagel salon aanwezig is, kan B&B Beautypoint de 
verloren tijd op de behandeling inkorten en toch het gehele afgesproken bedrag 
berekenen. 
3. Betalingen 
B&B Beautypoint vermeldt prijzen van behandelingen voorafgaand of gedurende de 
behandeling. De prijzen zijn ook terug te vinden op de website www.beautyandbusiness.nl De gemelde prijzen 
zijn inclusief btw.  B&B Beautypoint meldt wijzigingen van 
de prijzen 30 dagen voor de ingangsdatum. De betaling dient direct na de 
behandeling contant te worden voldaan. 
4. Persoonsgegevens 
De cliënt voorziet B&B Beautypoint vóór de eerste behandeling van alle gegevens, 
waarvan B&B Beautypoint aangeeft dat deze bijdragen aan het zorgvuldig uitvoeren van 
de behandelingen. B&B Beautypoint neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt over op 
een klantenkaart. 
B&B Beautypoint  behandelt de persoonsgegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens [WBP]. B&B Beautypoint zal gegevens van de 
cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf 
van de cliënt. 
5. Geheimhouding 
B&B Beautypoint is tot geheimhouding verplicht van alle vertrouwelijke informatie die de 
cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk 
als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
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informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling 
of een rechterlijke uitspraak, B&B Beautypoint verplicht is de vertrouwelijke informatie 
aan derden te verstrekken. 
6. Aansprakelijkheid 
B&B Beautypoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 
er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie 
over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of 
vrijetijdsbesteding. Behandelingen geschieden geheel op eigen risico.  B&B Beautypoint is niet aansprakelijk 
voor verlies, diefstal of 
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar 
de salon. 
7. Garantie 
De cliënt heeft 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt 
indien: 
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 
- Het nazorg advies niet opvolgt. 
 
8. Beschadiging & diefstal 
B&B Beautypoint staat in haar recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de 
cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Van diefstal wordt een melding 
gemaakt bij de politie. 
9. Klachten 
Indien er een klacht is over de behandeling of een product, moet dit zo spoedig 
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan B&B Beautypoint per mail : 
info@beautyandbusiness.nl 
B&B Beautypoint zal binnen 5 werkdagen reageren. 
10. Gedrag 
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. 
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft 
vertonen, heeft Naomi Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren 
onder opgaaf van redenen. 
12. Roken 
Roken in de salon is niet toegestaan. 
 
13. Salon 
In de salon is beperkt ruimte. Wanneer een cliënt personen mee wil nemen naar de 
behandeling dient dit in overleg te gebeuren of dient deze persoon in de wachtruimte plaats te nemen. 
 
14. Leeftijd 
De minimale leeftijd die B&B Beautypoint hanteert  
is 16 jaar. Mits met toestemming van een ouder. 
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