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Reglement
- Lucky Cat Tattoo werkt alleen op afspraak.
- Ontworpen tekeningen welke door Lucky Cat Tattoo zijn vervaardigd zijn eigendom van Lucky Cat
Tattoo.
- Voor het maken van ontwerpen wordt minimaal 30 euro gerekend (tenzij anders besproken). Dit
bedrag dient vooraf te worden betaald.
- Voor het tatoeëren wordt een vast uurtarief gerekend of een deel van dit uurtarief.
Dit uurtarief kan verschillend zijn per artiest.
- Voor het bijwerken van de tattoo, wordt een vast uurtarief gerekend of een deel van dit uurtarief.
De eerste 15 minuten bijwerken zijn echter gratis.
- Bij annulering van de afspraak, wordt een vierde deel van de gereserveerde agendatijd in rekening
gebracht.
- Indien je als klant onder invloed bent van alcohol en/of drugs , wordt je niet geholpen, vervalt de
afspraak en wordt de gereserveerde agendatijd in rekening gebracht.
- Lucky Cat Tattoo behoudt zich ten alle tijden het recht om iemand te weigeren of uit de studio te
verwijderen.
- Lucky Cat Tattoo tatoeëert geen racistische teksten of tekens.
- De studio van "Lucky Cat" is met veel moeite ingericht, ga hier respectvol mee om, anders worden
de kosten in rekening gebracht.
- De studio ruimte is in meerdere zones ingedeeld, zonder goedkeuring is het niet toegestaan zich
naar een andere zone te begeven.
- Het is niet toegestaan bij Lucky Cat Tattoo te roken, buiten mag dit wel.
- Er worden geen tatoeages gezet bij kinderen onder de 12 jaar.
- Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar mag alleen een tatoeage worden gezet als zijn of haar wettige
vertegenwoordiger aanwezig is.
Hierop zijn vier uitzonderingen.
Het is bij jongeren tot 16 jaar niet toegestaan om een tatoeage te zetten op:
1. het hoofd;
2. de hals;
3. de polsen;
4. de handen.
Bij twijfel over leeftijd kan er om je identiteitskaart worden gevraagd.
- Hou rekening met de kleding die je aantrekt! Het kan zijn dat er inkt geknoeid wordt op je kleding.
Deze gaat er tijdens het wassen niet of moeilijk uit. Lucky Cat Tattoo is NIET aansprakelijk voor
ontstane schade.
- Het laten zetten van een tatoeage gebeurt volledig op jouw eigen risico.
- Het verzorgen van de tattoo is je eigen verantwoordelijkheid. De richtlijnen voor de verzorging
worden verteld in de studio van Lucky Cat Tattoo, en deze staan ook op onze website
https://www.LuckyCatTattoo.nl.
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