HUISREGELS 2018 / HOUSE RULES 2018
HUA KAPSALON, MANICURE & PEDICURE, MASSAGE
Geachte cliënt,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor onze huisregels. Deze zijn opgesteld om uw - en onze
belangen te beschermen. Bij het maken van een afspraak en/of bij binnenkomst van Hua
Massagesalon, wordt u geacht bekend te zijn met - en gaat uw akkoord met deze huisregels.
Bedankt voor uw medewerking.
• Erotische massages worden onder geen enkele voorwaarde gegeven en zijn niet bespreekbaar.
• Onderbroek blijft te allen tijde aan.
• Wij respecteren onze klanten en verwachten hetzelfde van onze klanten.
• De klant is koning als hij/zij zich als koning gedraagt.
• Behandelingen volgens afspraak of bij beschikbaarheid.
• Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur van tevoren.
• In geval van overmacht zal de afspraak verzet worden naar een later tijdstip, uiteraard in onderling
overleg.
• Bij de eerste afspraak hebben we een kort intakegesprek. Alle informatie is strikt vertrouwelijk en
zal niet aan derden worden verstrekt.
• Geef voor aanvang van de massage aan ergens rekening mee moet worden gehouden m.b.t. uw
gezondheid.
• Als u onder doktersbehandeling bent en/of medicijnen gebruikt, overleg dan altijd met de arts of u
een massage mag ondergaan. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van
behandeling.
• Hua Massagesalon is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade
ontstaan voor, tijdens en/of na het behandelen.
__________________________________________________________________________________
Dear Client,
We kindly ask you to consider our company policies in order to protect your interests as well as
ours. Clients are expected to have read and accepted these policies. Clients agree to adhere to and
to behave in accordance with the company policies of Hua Kapsalon, Manicure & Pedicure,
Massage (‘the Company’) as mentioned below. Thank you for your co - operation.
• Under no circumstances will the Company or one of her Employees offer sexual activities/ services.
• Clients will keep on their underwear at all times.
• We respect our Clients and expect them to do the same.
• Treatment by appointment or by availability.
• Cancellation free of charge up to 24 hours before treatment.
• In case of force majeure, treatment can be re-scheduled or cancelled.
• We kindly request you to inform us regarding any (medical) condition prior to any treatments.
• Please consult your doctor prior to any treatment.
• The Company accepts no liability for any kind that may arise from (incorrect) treatment.

