Huisregels

•

YankeeTattooz werkt voornamelijk alleen op afspraak.

•

Speciaal ontworpen tekeningen door YankeeTattooz of de klant zijn exclusief en worden alleen bij jou
gezet.

•

Door de beperkte ruimte in de studio mag je geen persoon mee nemen naar de werk ruimte. Kleine
kinderen en huisdieren zijn niet in de winkel niet toegestaan.

•

Het is niet toegestaan om in de studio te roken, te eten en/of drinken.

•

Indien de klant onder invloed is van alcohol en/of drugs , wordt hij/zij niet geholpen.

•

Als er bij de afspraak blijkt dat er sprake is van gebruik, vervalt de afspraak en ontvang je de
aanbetaling niet retour.

•

Er worden geen tatoeages gezet bij kinderen onder de 16 jaar.

•

Indien je nog geen 18 jaar bent, dan is het verplicht om een ouder/voogd mee te nemen en samen
het toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

•

Bij twijfel over leeftijd kan er om je identiteitskaart worden gevraagd.

•

Iedereen, ongeacht de leeftijd, moet bij de eerste tatoeage een toestemmingsformulier invullen en
ondertekenen.

•

YankeeTattooz behoudt zich ten alle tijden het recht om iemand te weigeren of uit de studio te
verwijderen.

•

Trek oude maar schone kleding aan! Het kan zijn dat er inkt geknoeid wordt op je kleding.Deze gaat
er niet uit in de was. Wij zijn hier NIET aansprakelijk voor.

•

Wij tattoeëert niet op gezichten, geslachtsdelen e.d.

•

Er worden geen racistische leuzen en/of tekens getatoeëerd .

•

Het verzorgen van de tattoo is je eigen verantwoordelijkheid. De richtlijnen voor de verzorging
ontvang u mondeling. Online zijn deze nog na te lezen.

•

Het eventueel bijwerken van de tattoo (mits dit nodig is) moet gebeuren na 4weken en binnen 4
maanden nadat de tattoo gezet is. Het bijwerken binnen die tijd is kosteloos. Daarna worden de
kosten berekend.

