
Tinka's Beauty is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen met het nummer 0650 825 854 onder de 
benaming Tinka's Beauty (Katinka Verschooten)
Ons vestigingsadres is Kleine Mechelsebaan 62, 3200 Aarschot
Bestellingen waarvan we de betaling in het weekend ontvangen zullen op maandag verzonden worden. 
Producten zijn zo goed mogelijk weergegeven, het is echter altijd mogelijk dat er kleine verschillen ontstaan, o.a. 
door de instellingen van je beeldscherm. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Er is geen terugbetaling mogelijk na inschrijving voor een opleiding, ongeacht de reden. 
Garantie op elektrische toestellen is enkel mogelijk wanneer ze bij het eerste probleem teruggezonden worden. De 
klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoende beschermd en indien nodig verzekerd terug sturen of bezorgen. 
Garantie vervalt bij het zelf werken aan het toestel of zelf open maken. 
De consument is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste facturatie- en leveringsadres. We zijn niet 
verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het doorgeven van een foutief of niet volledig adres. 
Wij zijn een groothandel en richten ons op professionele nagelstylistes. Het recht van retour is niet van toepassing op 
business to business verkopen. Als particulier is er een zichttermijn van 14 dagen. Indien je wil retourneren dien je 
dit binnen de 14 dagen na ontvangst van bestelling kenbaar te maken. Vervolgens heb je 14 dagen om de producten 
terug te zenden. Het risico van verzending is hierbij voor jou. Na ontvangst van de geretourneerde producten 
retourneren wij de betaling voor de producten en de verzendkosten die je betaalde bij je bestelling. Producten die 
geretourneerd worden moeten nog als nieuw kunnen verkocht worden. Wanneer dit niet het geval is verminderen we 
het geretourneerde bedrag met het waardeverlies.
Onze huisregeltjes ��
Komt u voor een eerste maal? Dan wordt er een klantenfiche aangemaakt
Kan je niet komen bel tijdig af, minstens 24 uur voor aanvang van de afspraak. Doet u dit niet, dan zijn wij 
genoodzaakt een vergoeding van 30 euro aan te rekenen.
Kom tijdig naar je afspraak, vanaf 15 min te laat kan de afspraak niet doorgaan en dient er een nieuwe afspraak 
vastgelegd te worden en een vergoeding van 15 euro.
3x een no show is helaas geen nieuwe afspraak meer
Groetjes
Katinka, Tinka's Beauty
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