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algemene zaken 

 Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen dus alleen gebruikt worden voor de persoon voor wie het 
abonnement is afgesloten. 

 Abonnementen kunnen tussentijds altijd worden verhoogd naar een luxer abonnement, terug naar een basic of 
lager kan alleen aan het eind van de periode en alleen wanneer u dit minimaal 1 maand van te voren aan-
geeft. 

 Abonnementen zijn geldig voor minimaal 1 jaar vanaf de datum van de 1e betaling na ondertekening van uw 
incassoformulier. 

 Abonnementen  worden automatisch verlengd mits u niet 1 maand voor dat uw contract afloopt schriftelijk op-
zegt of wijzigt in een ander abonnement. 

 U bent gegarandeert voor het hele jaar dat het abonnement geldt, er geen prijsverhogingen worden doorbe-
rekend. Mocht er in het daarop volgende jaar een prijsverhoging zijn is dit maximaal 5% 

 Wij raden u aan om altijd direct een nieuwe afspraak te maken voor de volgende behandeling, zodat u opti-
maal gebruik kunt maken van uw abonnement. Afspraken kunnen ook online gemaakt worden via 
www.bellehair.nl 

betalingen 

 Betalingen van uw abonnement gaan maandelijks per automatische incasso. 
 Een automatische incasso wordt op de 25e van iedere maand geincasseerd. 
 Indien het niet mogelijk blijkt te zijn het bedrag af te schrijven, nemen we contact met u op om eventuele beno-

digde maatregelen te bespreken. 
 Indien betalingen uitblijven kunnen we u helaas niet laten profiteren van de voordelelen van uw jaarabonne-

ment en dient u derhalve iedere afzonderlijke behandeling los van het abonnement af te rekenen  per pin of 
contant. 

 Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u uw bank opdracht geven de betaling te storneren (binnen 
56 dagen). 

 
 

ziekte 

 Bij ziekte kunt u uiteraard altijd een afspraak verzetten. Wij verzoeken u om dit indien mogelijk, uiterlijk 24 uur 
van te voren te doen. 

 Bij langdurige ziekte of ongeval, waarbij u langer dan 3 maanden niet kunt komen, verzoeken wij u contact met 
ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Wellicht kunnen wij u in een dergelijk geval thuis knippen. 
(niet mogelijk bij een color abonnement). 

 
 
 


