Algemene voorwaarden
De grimeerstyliste.nl, gevestigd aan de Berkelaar 6 5721 DJ in Asten, is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17223259.
BTW nr.: NL166176217B01
Telefoon 06-18955733
E-mail: info@degrimeerstyliste.nl
De grimeerstyliste verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk of
mondeling met de eigenaar anders is overeengekomen.
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C 1. Contractvoorwaarden bij af te nemen grimeercursus of -diensten
2. Prijzen
A 1. Koopovereenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order via de website. Ter bevestiging wordt een email
verstuurd met daarin alle order/ adresgegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. De grimeerstyliste is niet
verantwoordelijk voor fouten en vergissingen door u bij invoer van een order.
2. Prijzen
De genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, echter zonder administratie- en verzendkosten.
De grimeerstyliste behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
3. Betalingswijze
Geplaatste orders dienen vooruit binnen 14 dagen na orderdatum betaald te worden.
Indien de betaling niet binnen 14 dagen ontvangen is zal de bestelling worden geannuleerd.
U kunt hierna geen rechten ontlenen aan uw eerder geplaatste bestelling en zal deze opnieuw moeten ingeven.
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3.1 eigen bank/giro overschrijving
U schrijft zelf het totaalbedrag (inclusief verzendkosten) van de order over.
3.2 contant
Artikelen die worden afgehaald dienen contant te worden betaald.
4.Verzendwijze en kosten
Orders worden verzonden met TNT Post.
TNT levert in de meeste gevallen de order af binnen 1-2 werkdagen na verzending.
Verzendingen geschieden alleen voor rekening van de koper.
De grimeerstyliste is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden artikelen.
Verzendkosten worden berekend volgens de tarieven van TNT post.
5. Levertijd
De meeste artikelen worden binnen 1-2 weken na totstandkoming van de overeenkomst en betaling van de order
geleverd. De levertijd is afhankelijk van de betaalmethode en de levertijd van de groothandel (Kryolan), waardoor de
levertijd iets kan vertragen. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn wordt u hiervan middels een email geïnformeerd.
6. Afhalen van artikelen
Artikelen kunnen alleen persoonlijk afgehaald worden in Asten nadat er een telefonische afspraak of een afspraak via
email is gemaakt. Artikelen die worden afgehaald dienen contant te worden betaald, tenzij anders overeengekomen met
de grimeerstyliste.
7. Ruilen/retourneren van een artikel
Wanneer u een artikel heeft ontvangen wat defect is (mits niet veroorzaakt door verzending via TNT) of u heeft een
verkeerd artikel ontvangen, kan dit geruild worden. Een artikel kan alleen worden geruild als het nog in de originele
verpakking zit en eventuele kaartjes niet zijn verwijdert. De verzendkosten zijn dan altijd voor de klant.
Hierover kunt u een mailtje sturen, waarna er contact met u zal worden opgenomen.
8. Artikelen die niet retour kunnen
Kooppruiken worden vanwege hygiënische redenen niet geruild en artikelen waarvan de grimeerstyliste bepaald dat ze
gebruikt zijn kunnen ook niet geruild of retour gezonden worden
B 1.Huurovereenkomst
Een huurovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order via de website, na telefonisch contact of mailcontact.
Ter bevestiging wordt een contract opgesteld met daarin alle order/ adresgegevens zoals de klant dat heeft afgesproken
en overlegd met de Grimeerstyliste. De grimeerstyliste is niet verantwoordelijk voor fouten en vergissingen door u bij
invoer van een order.
2. Prijzen
De genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW.
Prijzen zijn per pruik per gehuurde dag minus haal- en terugbrengdag.
De grimeerstyliste behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
3. Betalingswijze
Huurpruiken kunnen uitsluitend contant betaald worden aan het adres van de Grimeerstyliste. De betaling dient vooraf
te geschieden. Echter voor elke dag dat de pruik(en) te laat worden teruggebracht wordt de huurprijs per
dag alsnog in rekening gebracht.
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4. Verzendwijze
Huurpruiken worden nimmer per post opgestuurd. Deze moeten altijd bij de Grimeerstyliste opgehaald worden.
5. Levertijd
Men kan huurpruiken vooraf uitzoeken en passen, als men echter de pruik meteen meeneemt dan gaat vanaf die dag de
huurprijs in. In principe zijn alle pruiken uit voorraad leverbaar.
6. Afhalen en retourneren van huurpruiken
Huurpruiken kunnen afgehaald worden bij de Grimeerstyliste na overdracht factuur, tekenen van contract en betaling
contant. Huurpruiken dienen op de vooraf afgesproken datum teruggebracht te worden, gebeurd dit niet dan gelden de
voorwaarden genoemd onder nummer B3 van deze overeenkomst.
7. Contract bij verhuur pruiken
Indien men pruiken huurt bij de Grimeerstyliste dient een contract getekend te worden. In dit contract zijn opgenomen;
gebruiksvoorschriften m.b.t. de huurpruiken, betalingsvoorschriften, Borgbetaling c.q. boetebetaling bij beschadiging of
vernieling van een pruik.
8. Borgbetaling
Er dient een borg betaald te worden bij het huren van een of meerdere pruiken. Het borgbedrag is afhankelijk van de
hoeveelheid pruiken die gehuurd worden. Bij vernieling of beschadiging van een pruik zal de borg ingehouden worden.
Er moet altijd borg betaald worden, mits anders overeengekomen met de Grimeerstyliste.

C.1 Contractvoorwaarden m.b.t. een grimeercursus of –diensten.
Indien de koper een week voor afgesproken datum, van een cursus of dienst van de Grimeerstyliste, annuleert dan
wordt de helft van het (begrote)factuurbedrag in rekening gebracht bij de koper.
Komt de koper deze contractvoorwaarden niet na, dan kan de Grimeerstyliste hierop actie ondernemen.
2. Prijzen
2.1 Prijzen cursus:
Een basiscursus bestaat uit 6 lessen van 2,5 uur. Lesgeld per les bedraagt €20,00, dit is incl. gebruik van materiaal en
koffie/thee. Een vervolgcursus bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur. Lesgeld per les bedraagt €30,00, dit is incl. gebruik van
materiaal en koffie/thee.
2.2 Prijzen diensten:
Indien de koper de Grimeerstyliste inhuurt voor het coördineren en/of grimeren van een project, dan wordt door de
Grimeerstyliste een begroting ingediend. Dit zal afhangen van de grote van het project en de hoeveelheid arbeidsuren.
Het definitieve factuurbedrag kan afwijken van het begrote factuurbedrag.
Het begrote factuurbedrag zal voorafgaande aan het te nemen project ingediend worden en het definitieve
factuurbedrag achteraf. Indien de koper, na het akkoord geven van het begrote factuurbedrag, een week voorafgaande
aan de begindatum van het project annuleert dan kan de Grimeerstyliste de helft van het begrote factuurbedrag in
rekening brengen bij de koper (zie C1).
Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze
voorwaarden (A, B en/of C).
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