
ALGEMENE VOORWAARDEN  
NATURAL HAIRDO             

 
Algemene Voorwaarden voor de 
Product/Dienstverlening van Tjitske 
Anderiesse-Schaap, gevestigd te Vlissingen. 

 
1.Definities 

– Tjitske Anderiesse-Schaap: Eigenaar van het bedrijf Natural HairDo, 
natuurkapper, haarcoach, docent haarverzorging, gevestigd te 
Vlissingen. Adres: Nieuwe Vlissingseweg 235, 4387AE  Vlissingen 
KvK-nummer 76640825        BTW id. NL003112670B31 

– De Klant: de Klant die zich via mond op mondreclame, Social 
Media, via de website, E-mail (of andere) van Natural HairDo heeft 
aangemeld voor de aangeboden diensten, en/of producten 
(haarverzorging- en haarstylingproducten, blogs, eBooks, testen, 
cursussen, en workshops).  

– De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Tjitske Anderiesse-
Schaap (eigenaar van Natural HairDo) en de Klant kan zowel 
schriftelijk als mondeling zijn. 

– Diensten: door Tjitske Anderiesse-Schaap vastgestelde adviezen 
middels consult, kappersbehandelingen en online haarcoaching. 

– Producten: door Tjitske Anderiesse-Schaap ingekochte 
professionele producten die Ecocert gecertificeerd en/of botanisch 
zijn, workshops, kapperstraining Natuurlijk life en online. 

– Kosten Dienstverlening: door de Klant verschuldigde kosten voor 
de dienstverlening aan Tjitske Anderiesse-Schaap 

– Partijen: Tjitske Anderiesse-Schaap en de Klant gezamenlijk. 

– Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Tjitske 
Anderiesse-Schaap aan de Klant en van de Klant aan Tjitske 
Anderiesse-Schaap. 

 
2.Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande 
en toekomstige schriftelijke of mondelinge Overeenkomst, tenzij 



Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst 
schriftelijk anders overeenkomen. 

 
3.Totstandkoming overeenkomst 

– De Overeenkomst tussen Tjitske Anderiesse-Schaap en de Klant zal 
tot stand komen wanneer er een intake/adviesgesprek is gehouden 
en/of door de Klant een intakeformulier is ingevuld of mondeling de 
werkzaamheden heeft geaccepteerd en het bedrag voor de gekozen 
dienst/diensten heeft betaald. 

– De Overeenkomst heeft een duur van de aangegeven periode of 
een hoeveelheid trainingen/workshops, in het ondertekende 
intakeformulier, de factuur en/of het contract. 

– De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar, mits er medisch 
bewezen redenen de Klant weerhouden om de overeenkomst voort 
te zetten. In dit geval kan de Klant de overeenkomst binnen 30 
dagen na totstandkoming van samenwerking de kosten van de 
onuitgevoerde diensten terugontvangen. 

– Haarproducten die niet bevallen en nog ongeopend zijn mogen 
binnen 14 dagen geretourneerd worden. Producten zoals 
Kapperstraining Natuurlijk of Workshops, mogen mits de Klant een 
legitieme rede heeft, binnen 30 dagen na totstandkoming van 
samenwerking de kosten van de onuitgevoerde diensten 
terugontvangen. 

– De Overeenkomst eindigt na de overeengekomen hoeveelheid tijd 
of beurten (workshops/trainingen e.d.). Nadien is er op een 
geleverde dienst geen geld terug mogelijk. 

 
4.Verplichtingen Tjitske Anderiesse-Schaap 

– Tjitske Anderiesse-Schaap levert met haar expertise zo goed 
mogelijk persoonlijk maatwerk aan haar diensten en adviezen op 
gebied van haarverzorging/-styling, haarcoaching en of begeleiding. 

– Tjitske Anderiesse-Schaap zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan 
met alle informatie die van de Klant ontvangen wordt. 

– Tjitske Anderiesse-Schaap geeft garantie als een kleurbehandeling 
niet goed bevallen is door binnen 14 dagen terug te komen naar de 
salon en deze over te doen. Voor een geknipte coupe geldt een 
garantie van 7 dagen.  



– Tjitske Anderiesse-Schaap kan niet garanderen dat de 
haarverzorgingsproducten op ieder moment beschikbaar zijn in de 
salon of dat de behandeling geheel naar wens uitgevoerd wordt of 
dat fouten in ieder geval kunnen worden opgelost of dat het 
eindresultaat geheel naar wens is of dat een kleur- of ander product 
mogelijk ingrediënten bevat waarop in enkele gevallen een irritatie 
of allergische reactie kan ontstaan.  

– Mocht Tjitske Anderiesse-Schaap onverhoopt een gemaakte 
afspraak niet na kunnen komen, zal ze dit binnen vierentwintig uur 
van tevoren melden, mits het niet binnen vierentwintig uur gemeld 
kan worden i.v.m. onverwachte ziekte, ongevallen, overlijden etc. 

 

5.Verplichtingen Klant 

– De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte 
informatie naar waarheid aan te leveren, om een juist advies te 
kunnen verkrijgen en dit advies op te volgen voor een zo goed 
mogelijk eindresultaat naar wens van de Klant. 

– De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade, voor het al dan 
niet goed opvolgen van de verkregen adviezen. 

– De Klant gaat akkoord dat alle door Tjitske Anderiesse-Schaap 
verkregen adviezen goed worden opgevolgd voor een zo goed 
mogelijk eindresultaat en langere houdbaarheid van de haarkleuring 
en/of gezondheid van het haar. 

– Mocht de Klant onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen 
komen, moet de Klant dit vierentwintig uur van tevoren melden. 
Mocht het niet binnen vierentwintig uur gemeld worden, moet het 
bedrag van de dienst/afspraak verrekend worden. Dit geldt echter 
niet wanneer het niet mogelijk is binnen vierentwintig uur af te 
melden i.v.m. onverwachte ziekte, ongevallen, overlijden. 

 
 
6.Betaling 

–Diensten in de kapsalon worden vooraf aan de betaling geleverd en 
trainingen en workshops worden na betaling zo snel als mogelijk 
geleverd tenzij anders overeengekomen. 

– De vermelde prijzen van de Producten/Diensten zijn in Euro’s en 
inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 



– Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de 
overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De Klant dient het 
bedrag in de salon direct te betalen of binnen 3 dagen middels een 
betalingsverzoek. Voor trainingen en workshops dient het 
afgesproken bedrag binnen veertien dagen overgemaakt te worden 
naar het afgesproken bankrekeningnummer nadat hij/zij de factuur 
ontvangt. 

– De Klant dient bij het sluiten van de Overeenkomst de volledige 
afgesproken betaling te voldoen aan Tjitske Anderiesse-Schaap. 
Eventuele gedeeltelijke betalingen in termijnen zijn enkel 
toegestaan in overleg met Tjitske Anderiesse-Schaap en de Klant. 

 

 
7.Aansprakelijkheid 

– Tjitske Anderiesse-Schaap is niet aansprakelijk voor schade van de 
Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd opvolgen van 
adviezen middels de website/social media kanalen van Natural 
HairDo. 

– Tjitske Anderiesse-Schaap is niet aansprakelijk voor schade van de 
Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de 
verkregen adviezen, tools en haarproducten. 

– Tjitske Anderiesse-Schaap is niet aansprakelijk voor schade die het 
gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd. 

– Tjitske Anderiesse-Schaap is niet aansprakelijk voor schade die is 
ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van 
adviezen. 

 

8.Persoonsgegevens 

– Tjitske Anderiesse-Schaap kan persoonsgegevens betreffende de 
Klant, welke door de Klant aan Tjitske Anderiesse-Schaap ter 
beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de 
dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

– Verwerking van persoonsgegevens door Tjitske Anderiesse-Schaap 
vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens. 



 
 

10.Communicatie 

– Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden 
binnen Tjitske Anderiesse-Schaap zoals e-mail of telefonisch. 

 
11.Toepasselijk recht 

– Op alle overeenkomsten tussen Tjitske Anderiesse-Schaap en de 
Klant is Nederlands recht van toepassing 

 
12.Bevoegde rechtbank 

– De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen 
van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Tjitske 
Anderiesse-Schaap en de Klant. 

 


