
Algemene Voorwaarden  

 
ARTIKEL 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt. 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een product en/of dienst 
afneemt van de ondernemer; 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem 

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 

Nagelsalon Your Nails | Saffierdreef 4 | 4533 AN Terneuzen 
E-mailadres: nagelsalon.yournails@gmail.com 

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen 

overeenkomst tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument 

beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de 
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod 
1. Als het product en/of dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit 

nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De 

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te 
maken.  

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die 

aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 
Dit betreft in het bijzonder: 

− de prijs; 

− de manier waarop dienst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
− de manier van betaling en/of uitvoering van de dienst; 

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het 
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Als de consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de 

aanvaarding van het aanbod.  
3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische 

maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.  

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn 

betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om 
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 

voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige 
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten 

terecht kan; 

 
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 

annuleren ten minste 24 uur op voorhand van de gemaakte afspraak. Bij een te late afmelding zal alsnog 1/3 van de 
uiteindelijke aangeboden prijs in rekening worden gebracht. 

 

 

ARTIKEL 7 - De prijs 
1.Gedurende de overeenkomst worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, met uitzondering van, 

onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of onder voorbehoud van 

drukfouten.  
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op 

de financiële markt en de huidige situatie tijdelijk met variabele prijzen aanbieden. 

 

ARTIKEL 8 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde 

specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid voldoen. 

2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument ter zake 
van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, naar de ondernemer kan doen gelden. 
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ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid 
De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen voor, na en tijdens de behandelingen en voor het verkeerd gebruik 

van producten. Het gebruik van producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie 

teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. De 

ondernemer zal adviseren de behandeling te stoppen en gebruik van deze producten te vermijden. Raadpleeg bovendien 
uw huisarts. Astmapatiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te 

raadplegen. De ondernemer aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke financiële gevolgen. 

 
ARTIKEL 10 - Levering en uitvoering diensten 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van diensten en bij 

de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. De ondernemer zal alle hygiëne – en voorzorgsmaatregelen in acht nemen tijdens uitvoeren van de diensten, zoals 

het dragen van een mondkapje, gebruik van nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem. 

 
ARTIKEL 11 – Betaling 

1. Voor zover niet anders overeengekomen is dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct na afname te 

worden volden of ten laatste binnen veertien dagen na afname van de dienst.  

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de 
ondernemer te melden. 

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar 

gemaakte kosten in rekening te brengen. 
 

ARTIKEL 12 – Klachtenregeling en geschillen 

1. Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gericht aan nagelsalon.yournails@gmail.com 

mits dit binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven wordt ingediend bij de ondernemer, nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd. 

2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking 

hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 
ARTIKEL 13 - Inzage en correctie van gegevens en privacy  

1. De gegevens van de consument worden opgeslagen in verschillende gegevensbestanden. De consument kan op 

eenvoudig verzoek inzage krijgen in de opgeslagen gegevens en verzoeken om een correctie van de gegevens. 
2. De persoonlijke gegevens van de consument worden opgeslagen met behulp van actuele beveiligingstechnieken om 

de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. 

 

ARTIKEL 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden  
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, 

met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument 

meest gunstige bepaling zal prevaleren. 
 

ARTIKEL 15 - Handelsnaam en Inschrijving  

Nagelsalon Your Nails staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel in het uittreksel van het handelsregister onder 

nummer 76945707 met Btw-identificatienummer  NL003126734B40 
 


