
Algemene voorwaarden TAGLIO Haarspecialiste 
Om de dienstverlening en de kwaliteit hiervan te kunnen waarborgen wordt bij TAGLIO 
Haarspecialiste gewerkt met algemene voorwaarden. 

Op het moment dat u een afspraak maakt, verklaart u akkoord te gaan met deze algemene 
voorwaarden. 

TAGLIO Haarspecialiste hanteert op al haar behandelingen de onderstaande Algemene 
Voorwaarden: 
 
1. Administratieve voorwaarden 
1.1.              Behandeling is alleen op afspraak. 
1.2.              Een nieuwe klant verstrekt in het eerste telefonisch contact zijn/haar eigen 
telefoonnummer. 
1.3.              Een afspraak kan tot 24 uur vooraf kosteloos geannuleerd worden. 
1.4.              Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak en/of het niet nakomen van de door u 
gemaakte afspraak brengt TAGLIO Haarspecialiste de kosten van de gereserveerde tijd bij u in 
rekening. 
1.5.              Betaling van behandelingen geschieden altijd per direct, per pin of a contant. 
1.6.            Op uw verzoek kan een factuur aangeleverd worden. 
1.7.            De geldende prijzen voor een behandeling zijn altijd de prijzen vermeld op de actuele 
prijslijst. Deze zijn in de salon verkrijgbaar.  
1.8.            Op alle diensten is het BTW tarief van 9% van toepassing en op producten het BTW tarief 
van 21%. 
 
2. Voorwaarden voor behandeling 
 
2.1.             TAGLIO Haarspecialiste conformeert zich aan de landelijk geldende regels. 
2.2.             TAGLIO Haarspecialiste staat garant voor behandelingen in een veilige en respectvolle 
omgeving. 
2.3.             TAGLIO Haarspecialiste verwacht wederzijds respect. 
2.4.             Alvorens een behandeling te ondergaan wordt een intake (anamnese) uitgevoerd. 
2.5            Aan de gestelde diagnose bij een hoofdhuidbehandeling kunnen geen rechten ontleend            
worden. 
2.6.             TAGLIO Haarspecialiste verleent geen medische behandelingen.  
2.7.             TAGLIO Haarspecialiste kan u doorverwijzen naar een huisarts. 
 
3. Overige bepalingen 
3.1.              Op elke overeenkomst tussen partijen, TAGLIO Haarspecialiste en klant, is het 
Nederlands recht van toepassing. 
3.2.             In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de 
Nederlandse tekst steeds bepalend. 
3.3.             In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing 
uitsluitend bij TAGLIO Haarspecialiste. 
3.4.             Tussentijdse wijziging in Algemene Voorwaarden van TAGLIO Haarspecialiste en andere 
voorwaarden zijn mogelijk. 
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