
Algemene Voorwaarden    -  Nathalie De Bock – Schrijvershof 4 – 9170 Sint-Gillis-Waas - BTWnr 0860-766-617 

 

1. Huwelijksarrangement 

- Het bedrag zowel van de proefsessie als de sessie op de huwelijksdag dient contant betaald te worden op de diezelfde dag. 

 

- Indien er uitzonderlijk meer werk is aan het kapsel komt er een extra vergoeding bij. Een normaal trouwarrangement 

duurt ongeveer 1h met een maximum van 1h. Na 1h kan er een prijs per extra kwartier gerekend van 10 euro. 

 

- Meegedeelde prijzen zijn geldig voor één huwelijkskapsel en één visagie per afspraak. Voor een eventuele 2e bijkomende 

proefsessie komt het neer op 50euro voor het kapsel.  

 

- Indien het bruidskapsel om een feestelijke brushing gaat, de prijs hiervan komt overeen met de prijs van een 

opsteekkapsel. 

 

- Het voorschot bedraagt 50 euro en is te voldoen binnen de week na verloop van de bedenkingstermijn op rekeningnr. 651-

2471888-43 met vermelding van uw trouwdatum, trouwadres en naam.  Indien het voorschot niet na deze termijn is gestort 

kan de reservatie door nathalie als onontvankelijk bekeken worden en wordt de afspraak geschrapt 

 

- Het is de klant zijn/haar plicht om alle benodigde gegevens correct en op tijd door te geven aan de kapster. Hiermee wordt 

bedoelt het adres, telnr, tijdstip waarop de kapster wordt verwacht, …. . Wanneer de kapster het tijdstip van de haarsessie 

niet op tijd ontvangt zal zij naar eigen goeddunken de afspraak inplannen, dit enkel en alleen als zij geen tijdstip ontvangt. 

Het tijdstip dat zij verwacht wordt op de trouwdag moet aan nathalie voor de proefsessie meegedeeld worden, indien dit 

niet het geval is kan de kapster niet verantwoordelijk gesteld worden dat de afspraak niet kan doorgaan op het door de klant 

gewenste uur. 

 

2. Verplaatsing + parkeergelden 

- De standaard verplaatsingsvergoeding voor trouwers komt op 15euro (afstand < 25 km). Als startpunt wordt Sint-Gillis-

Waas genomen. Indien de verplaatsing verder is zal dit berekend worden met het standaard km tarief dat minimum 

0.35euro/km is (heen en terug), 0.45euro/km op een vrijdag. 

- Parkeergelden zijn steeds ten koste van de klant.  

 

3. Annulering 

- De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete 

en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

 

- Bij annulering na reservering van uw trouwdag wordt het voorschot altijd ingehouden als minimum 

verbrekingsvergoeding. Het voorschot wordt automatisch in mindering gebracht van de totale opzegvergoeding. De totale 

opzegvergoeding is de optelsom van de beschreven kosten in de algemene voorwaarden. 

 

- Bij annulering binnen 8 weken voor het huwelijk van beide afspraken wordt 50% van het totaal in rekening gebracht. Bij 

annulering 4 weken voor het huwelijk wordt 60% van het totaal in rekening gebracht. Bij annulering 2 weken voor het 

huwelijk wordt 75% van het totaal in rekening gebracht. Bij annulering 1 week voor het huwelijk wordt 100% van het 

totaal in rekening gebracht. Deze bedragen kunnen steeds vermeerderd worden met eventuele bijkomende kosten in andere 

voorwaarden beschreven. 

 

- Alsook kan bij annulatie van extra bewerking (en) de overeenkomst door eenzijdig en enkel door "Nathalie Kapster aan 

huis" kosteloos geannuleerd worden.  

 

- Bij geval van annulering door de klant is het toegestaan aan “Nathalie Kapster aan huis” om de datum vrij te geven.  

 

- Bij niet betaling van tegoede sommen komt er na 1 maand, zonder een ingebrekestelling te moeten ontvangen, 

automatisch een administratieve kost bij van 25 euro alsook wordt er een intrest aangerekend van 10% per maand op het 

totaal vergoede bedrag van de maand voordien. 

 

- Alle bijkomende kosten bij niet betaling van vergoede sommen zijn ten laste van de klant, alsook wordt er per gestuurde 

aangetekende aanmaning een administratieve kost van 15 euro bijgeteld.  

 

- De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 20% van het te betalen bedrag met een minimum van 50euro. 

 



4. Slotbepalingen 

- Indien sommige voorwaarden in strijd zijn met de wetgeving of andere bepalingen, heeft dit enkel uitwerking op die 

voorwaarde en blijven de andere voorwaarden rechtsgeldig.  

 

- Het vredegerecht van Sint-Niklaas is enkel bevoegd om een uitspraak te doen in geval van betwisting. In 2e instantie is de 

rechtbank van Dendermonde bevoegd. 

 

- Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden automatisch als aanvaard genomen wanneer de klant 

beroep doet op "Nathalie kapster aan huis". Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden gewijzigd worden zonder 

voorafgaande verwittiging. Alsook impliceert het storten van het voorschot het absoluut aanvaarden van de algemene 

voorwaarden. 
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