ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor afstanden verder dan 30 km gerekend van de zetel van Mua Red Key wordt er een forfaitaire
verplaatsingskost aangerekend van 50€.
De proefsessie vindt plaats bij Mua Red Key. Enkel de dag van trouwdatum kom ik ter plaatse.
Er is een parkeerplaats voorzien voor Mua Red Key of er wordt een adres doorgegeven waar ik kan parkeren. Bij
parkeerkosten worden deze aangerekend.
Wijzigingen worden ten lààtste 1,5 maand op voorhand schriftelijk doorgegeven.
Bij wijziging van de opdracht wordt er een kost aangerekend zoals in het schriftelijke overeenkomst vermeld.
Wijzigingen in 'aankomst en uiterst klaar' en 'adres opdracht', kunnen eveneens tot 1,5 maand voor de
opdrachtdatum doorgegeven worden.
De overeenkomst is bindend nadat de klant de overeenkomst heeft getekend. De getekende overeenkomst wordt
verstuurd per mail.
Wanneer de klant (behoudens het geval van overmacht) de opdracht annuleert zijn de volgende annulatiekosten
van toepassing:
1. Annulatie van de overeenkomst langer dan 3 maanden voor trouwdatum: indien proefsessie(s) is geweest is de
kostprijs van de proefsessie(s) verschuldigd.
2. Annulatie van de overeenkomst tussen 2 en 3 maanden voor trouwdatum: indien proefsessie(s) is geweest is de
kostprijs van de proefsessie(s) verschuldigd +50€ annulatiekost.
3. Annulatie van de overeenkomst tussen 1 en 2 maanden voor trouwdatum: indien proefsessie(s) is geweest is de
kostprijs van de proefsessie(s)verschuldigd +150€ annulatiekost.
4. Annulatie van de overeenkomst minder dan 1 maand voor trouwdatum: volledige kost.
Teneinde hygiënisch te kunnen werken dient de klant Mua Red Key op voorhand op de hoogte te brengen van enige
bacteriële/virale aandoeningen in het gelaat. Ook moet de klant meedelen of zij allergisch/gevoelig is aan bepaalde
producten.
In geval van overmacht (waaronder ziekte of ongeval ook vallen) kan ook Mua Red Key ten alle tijden de opdracht
gedeeltelijk of geheel annuleren. Bij opdrachten voor bruidsmade-up zal Mua Red Key zich inspannen een collega te
vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter niet worden
gegeven. In het geval geen collega wordt gevonden die de opdracht overneemt, kan de klant geen aanspraak
maken op enige schadevergoeding. De gedeeltelijke geleverde prestaties moeten wel betaald worden.
In geval Mua Red Key de opdracht buiten de hypothese van overmacht gedeeltelijk of geheel annuleert, zal Mua
Red Key zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor
beschikbaarheid kan echter niet worden gegeven. In het geval geen collega wordt gevonden die de opdracht
overneemt, heeft de klant recht op een schadevergoeding van 75€. De gedeeltelijke geleverde prestaties moeten wel
betaald worden.
Wanneer de klant de opdracht annuleert op minder dan 3 maanden voor de trouwdatum of niet cash betaald op de
trouwdatum zal een factuur opgemaakt worden voor de verschuldigde prestaties en kosten. De factuur heeft een
betaaltermijn van 14 dagen.
Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding van 25€ verschuldigd zijn evenals een verwijlintrest van 8% tot de dag der effectieve betaling.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van rechtsgebied Limburg afdeling Hasselt bevoegd.
De klant erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden van Mua Red
Key alvorens een boeking te doen.
Opgemaakt te....................................................... op..................................
In evenveel exemplaren als er partijen zijn.
Voor akkoord Mua Red Key

Voor akkoord de klant

Prijslijst
Bruidsmake-up
- proefsessie in make-up studio 100€
- make-up trouwdag 70€

Bruidskapsel
- proefsessie in make-up studio 100€
- hairstyling trouwdag 70€
Bruidsmake-up +kapsel
- proefsessie make-up & kapsel in studio 130€
- make-up + kapsel trouwdag 200€
Full bride only
- proefsessie make-up & kapsel in studio 200€
- make-up & kapsel trouwdag 190€
- bijwerking/wijziging make-up + kapsel voor
avondfeest/ receptie

-

Full day bride + 2 suite
proefsessie make-up + kapsel in studio 240€
make-up + kapsel trouwdag 130€
make-up + kapsel suite trouwdag 160€
bijwerking/wijziging make-up + kapsel voor
avondfeest/receptie 80€

Schriftelijk overeenkomst
Tussen:
Vannitsen Kelly met ondernemingsnaam Mua Red Key
Adres: Eynestraat 63 B001, 3800 Zepperen
Telefoon: 0497 66 18 10
BTW-/ondernemingsnummer: BE0822 872 675
Mail/website: info@muaredkey.be
Verder vernoemd in deze overeenkomst als Mua Red Key
Gegevens klant:
Naam:.....................................................................................................
Adres:......................................................................................................
Telefoon:.................................................................................................
Mail:.........................................................................................................
Verder vernoemd in deze overeenkomst als klant
De klant engageert Mua Red Key voor volgende opdracht:
Bruidsmake-up
170€ (inclusief proefsessie twv. 100€)
Bruidskapsel
170€ (inclusief proefsessie twv. 100€)
Bruidsmake-up + kapsel
330€ (inclusief proefsessie twv. 130€)
Full day bride only
390€ (inclusief proefsessie twv. 200€)
Full day bride + 2 suite
610€ (inclusief proefsessie twv. 240€)
Full day extra persoon
120€*
*(enkel te boeken indien er een Full day geboekt is.)
Suite make-up/kapsel
Suite make-up/kapsel kind (-12j)
Suite make-up/kapsel man

40€
25€
20€

Adres opdracht en/of bijwerking:
..................................................................................................
Trouwdatum:
..................................................................................................................
Totaal te betalen op trouwdag:
.................................................................................................................

