
 
BETALINGS VOORWAARDEN HAIR TATTOO BY PATRICK  

 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1.Vooraf het hele bedrag in éen keer betalen. 

Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk 3 dagen na factuurdatum door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op NL 89 RABO 0331670844 ten name van Hair Tattoo by Patrick te Arnhem. 
Bij het vooraf betalen zal Hair Tattoo by Patrick de behandeling leveren. 

2.Betalen in termijnen 

Bij betaling in termijnen zal Hair Tattoo by Patrick leveren op de voorwaarden die hieronder 
beschreven zijn: 

Voorwaarden betalen in termijnen Hair Tattoo by Patrick. 

De betalingsvoorwaarden van Hair Tattoo by Patrick die je hieronder vindt, zijn van toepassing op 
elke overeenkomst waarbij wordt gekozen voor betaling in termijnen. Voor de overige voorwaarden 
en informatie over Hair Tattoo by Patrick verwijzen we je graag naar de Algemene Voorwaarden.  

Artikel 1. Voorwaarden betalen in termijnen  

1.1 Wanneer je kiest voor de betaalmogelijkheid betalen in termijnen ga je expliciet akkoord 
met deze betalingsvoorwaarden. Betalen in termijnen is niet mogelijk voor een 
adviesgesprek maar alleen voor onderhandelen, bezwaar maken en procederen of in 
(hoger) beroep gaan.  

1.2 Wanneer je kiest voor betalen in termijnen ben je niet failliet verklaard, verkeer je niet in 
surseance van betaling en ben je niet onder curatele of onder bewind gesteld. Bovendien is 
er hiervoor geen aanvraag ingediend. Ook ben je niet opgehouden je schulden tijdig te 
voldoen.  

1.3 Wanneer je kiest voor betalen in termijnen verklaar je 18 jaar of ouder te zijn.  
1.4 Je bent verplicht om Hair Tattoo by Patrick juiste (persoons)gegevens te geven wanneer je 

gebruik wil maken van de betalingsmogelijkheid betalen in termijnen. Je gaat hiermee 
akkoord dat Hair Tattoo by Patrick ze gebruikt om de betalingen succesvol te laten 
afhandelen. 

1.5 Je bent aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het onjuist aanleveren van jouw 
gegevens aan Hair Tattoo by Patrick. 

1.6 Als na de keuze voor betalen in termijnen blijkt dat je onjuiste informatie hebt aangeleverd 
die niet overeenstemt met artikel 1 lid 2 en/of 3 van deze voorwaarden, mag Hair Tattoo by 
Patrick de opdracht onmiddellijk beëindigen en het totale aan Hair Tattoo by Patrick 
verschuldigde bedrag ineens opeisen.  

 

 

 



 
Artikel 2. Wijze van betalen  

2.1 Hair Tattoo by Patrick stuurt je de factuur met daarop vermeld het openstaande bedrag en 
de factuurdatum per e-mail.  

2.2 Bij het voldoen van de eerste termijn gaat degene die de betaling doet ermee akkoord dat 
hij verantwoordelijk blijft voor het betalen van de volledige factuur.  

Artikel 3. Betaaltermijn  

3.1. In overleg kan de behandeling kan in drie termijnen worden voldaan.  
3.1.a. Het volledige bedrag moet maximaal 3 maanden na de eerste sessie van de 
behandeling voldaan zijn. De eerste betaaltermijn betaal je altijd direct bij ondertekenen van 
de offerte van Hair Tattoo by Patrick.  
3.1.b. De tweede betaaltermijn moet je uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de eerste 
sessie van de behandeling hebben voldaan.  
3.1.c. De derde betaaltermijn moet je uiterlijk 3 dagen voor de tweede sessie van de 
behandeling worden voldaan. 

3.2  De betalingen moeten zijn bijgeschreven op de rekening van Hair Tattoo by Patrick tenzij je 
schriftelijk een andere termijn hebt afgesproken. De datum waarop we de betaling hebben 
ontvangen, zal door Hair Tattoo by Patrick worden beschouwd als het moment waarop de 
(gedeeltelijke) vordering is voldaan.  

3.3  De betaaltermijnen zijn zogenaamde fatale termijnen. Dat houdt in dat als je een termijn 
niet op de uiterste datum van de betaaltermijn aan Hair Tattoo by Patrick hebt betaald, je in 
verzuim komt te verkeren. Dit betekent dat Hair Tattoo by Patrick het recht heeft om haar 
diensten direct op te schorten en/of om de overeenkomst met jou te ontbinden. Als we de 
opdracht met jou ontbinden, ben je verplicht om de werkzaamheden die Hair Tattoo by 
Patrick al voor je heeft gedaan te betalen en de schade die Hair Tattoo by Patrick daardoor 
heeft geleden te vergoeden. Ook ben je verplicht om alle door Hair Tattoo by Patrick 
gemaakte kosten die voortkomen uit een gerechtelijke procedure (waaronder griffierechten, 
deurwaarderskosten en kosten van deskundigen en anderen) helemaal te vergoeden.  

3.4. Indien betaling achterwege blijft, ontvangt u een aanmaningsbrief waarbij het 
verschuldigde behandelgeld, te betalen binnen acht dagen na dagtekening, is verhoogd met 
€ 20,00 administratiekosten. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt vordering 
overgedragen aan een extern incassobureau. Wanneer er sprake is van termijnbetaling dan 
wordt de gehele vordering overgedragen. Daarbij worden incassokosten á 15%, alsmede 
wettelijke rente verhoogd met een opslag van 2%, e.e.a. vermeerderd met btw, extra in 
rekening gebracht.   
3.5. Het is mogelijk dat de behandeling gestopt wordt als gevolg van herhaalde wanbetaling  
totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk 
gelegenheid is de behandeling weer te vervolgen.  

 

 

 



 
Artikel 4. Adreswijziging  

Bij een eventuele adreswijziging en/of e-mailwijziging ben je verplicht Hair Tattoo by Patrick 
hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer je Hair Tattoo by Patrick niet op de hoogte stelt 
van de wijziging(en), gaat Hair Tattoo by Patrick ervan uit dat je nog steeds woont op het 
laatste adres dat bekend is bij Hair Tattoo by Patrick. Je blijft aansprakelijk voor de 
openstaande vordering, de rente en de kosten waarmee de vordering tussentijds is 
verhoogd.  

 

 

Artikel 5. Verzuim  

 

5.1 Je moet binnen de in artikel 3 genoemde termijnen betalen. Wanneer we de betaling niet 
binnen deze termijn hebben ontvangen van je, kunnen we het openstaande bedrag direct 
opeisen en ben je zonder nadere ingebrekestelling ‘in verzuim’.  

5.2 Hair Tattoo by Patrick en/of de door haar ingeschakelde derde heeft het recht om wettelijke 
rente in rekening te brengen vanaf het moment dat je verzuimt te betalen.  

5.3 Hair Tattoo by Patrick heeft het recht om de openstaande vordering te verhogen met alle 
buitengerechtelijke kosten die worden veroorzaakt door het uitblijven van je betaling tegen 
de fatale termijn zoals omschreven in artikel 3, waaronder ook de kosten van een advocaat, 
een gerechtsdeurwaarder en/of een incassobureau.  

Artikel 6. Overmacht:  
 
Condities waaronder de behandeling eventueel niet doorgaat wordt mondeling en of 
schriftelijk toegelicht. 
Van toepassing zijn omstandigheden niet te wijten aan schuld, overmacht ; alle van 
buitenkomende oorzaken waarop Hair Tattoo by Patrick geen invloed kan uitoefenen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Artikel 7. Annuleringsregeling:  

7.1 Annulering Klant 
 
7.1.a. Annulering van een behandeling dient schriftelijk per aangetekend schrijven aan Hair 
Tattoo by Patrick te geschieden.  
7.1.b. Bij een annulering tot 2 weken voor aanvang van de behandeling wordt € 50,- in 
rekening gebracht. Bij een annulering vanaf 2 weken voor aanvang geldt voor alle 
behandelingen dat er 25% van het totaalbedrag in rekening wordt gebracht. Bij verhindering 
heeft een klant het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren aan het 
Hair Tattoo by Patrick is gemeld. 
7.1.c. Bij niet verschijnen van de klant zijn de volledige behandelingskosten verschuldigd.   
7.1.d. Restitutie is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk, dit is ter beoordeling aan 
de directie. 
7.1.e. Eventueel te veel betaalde gelden worden binnen 14 dagen teruggestort 

7.2 Annulering Hair Tattoo  

Mocht de Hair Tattoo training door omstandig heden niet geleverd kunnen worden dan zal 
het betaalde geld naar rato van het aantal behandeldagendagen, terugbetaald worden aan 
de klant.  

Artikel 8: Eigen risico  

De klant die zich aanmeldt is er van op de hoogte dat participeren aan een Hair Tattoo 
behandeling vrijwillig en op eigen risico is. Hij/zij is zich er ook van bewust dat er tijdens de 
behandeling fysieke verwondingen kunnen voorkomen als gevolg van het meedoen aan deze 
behandeling. 
 


