Huisregels
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Deb werkt uitsluitend op afspraak in een privé studio, niet een inloopshop. Het werkt storend als er
tijdens een sessie wordt aangebeld;
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij niet tijdig annuleren wordt de
sessie in rekening gebracht;
Je hebt na je tattoo sessie een kwetsbare plek die moet genezen. Hou hier van te voren rekening
mee als je een afspraak wilt maken. Heb je een zonvakantie bijv. geboekt? Denk er dan aan dat je
tattoo voorlopig een paar weken (minstens vier) uit de directe zon moeten blijven en je niet kan
zwemmen;
Zorg ervoor dat je goed uitgerust onder de naald gaat. Dus ook niet een avondje stappen voor je
sessie. Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden niet geholpen. Verzet tijdig je
afspraak als je, je ziek voelt;
Betaling vindt direct na elke tattoo sessie plaats. Graag contant en gepast meebrengen. Er is geen
wisselgeld aanwezig. Aan de overkant van de studio is eventueel een pinautomaat;
Soms moet een tattoo bijgewerkt worden (touch up). Als je hiervoor binnen 3 maanden na de
datum van het laten zetten van je tattoo een afspraak hebt gemaakt dan is deze gratis. Anders
wordt de sessie in rekening gebracht;
Aanstootgevende tattoos worden niet gezet. Handen/vingers, nek en geslachtsdelen worden niet
getatoeëerd. En er worden geen tatoeages gezet op zwangere vrouwen en personen jonger dan
18 jaar;
Deb zet liever geen tatoeages met alleen 'lettering' maar is het onderdeel van de tattoo,
controleer dan vooraf zelf goed de woorden, tekst, letters, cijfers etc. De correcte schrijfwijze,
vertaling maar bijv. ook de interpretatie van je tattoo (zoals symboliek) is je eigen
verantwoordelijkheid;
Er is koffie en thee aanwezig in de wachtkamer. Ga je een lange sessie tegemoet, neem dan zelf
wat te eten/drinken mee. Je kunt dit nuttigen tijdens de pauzes in de wachtkamer. NB! In de
behandelruimte mag er niet worden gegeten of gedronken;
Zorg dat je schoon en fris bent. Uiteraard vanwege de hygiëne maar het werkt voor een
tatoeëerder ook wel zo prettig. Draag makkelijk zittende kleding waarbij eventueel gemorste
inktvlekken geen probleem zijn. En hou rekening met de bereikbaarheid van de plek waar de tattoo
komt;
Het is lastig om een tijdstip aan te geven wanneer een tattoo sessie beëindigd wordt. Een tikkende
klok geeft onrust. Probeer te regelen dat je geen andere verplichtingen hebt naast de tattoo
sessie. Hoe meer ontspannen de afspraak kan verlopen, hoe meer gunstig dit is voor het
eindresultaat;
Tijdens een sessie bellen, filmen, foto’s maken enzovoorts werkt storend. Wil je een boekje lezen
of met je koptelefoon muziek luisteren dan is daar natuurlijk begrip voor;
Het is beter om alleen te komen i.v.m. de rust die nodig is om te focussen. Vaak vergissen mensen
zich in het wachten en worden ongeduldig. Heb je steun nodig bijv. van je partner dan is hier
natuurlijk begrip voor. Graag tijdig van te voren laten weten;
Jonge kinderen en dieren zijn niet toegestaan in de studio onder andere vanwege hygiëne- en
veiligheidsvoorschriften. Ze kunnen ook niet wachten in de wachtkamer;
Het is verplicht om voor aanvang van de tattoo sessie een toestemmingsformulier te tekenen.
Neem dit goed door samen met de begeleidende informatie risico's van tatoeages;
Deb vertelt na de sessie hoe je het beste je tattoo kan verzorgen en je ontvangt tevens een
uitgebreide nazorginstructie. Wees je ervan bewust dat de nazorg je eigen verantwoordelijkheid is;
Alle informatie kun je ook lezen en eventueel uitdraaien op de webpagina
www.debdeleau.com/tattoos/formulieren. Je kunt er ook de algemene voorwaarden vinden;
Wederzijds respect, geduld en vertrouwen zijn van belang tussen klant en tatoeëerder. Hoe beter
de klik, hoe beter het resultaat.
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