Kamer van koophandel nr. 22033290
BTW nr. 1495.11.590
IBAN: NL35 INGB 0003 2277 44



Nicole de Smit
dames en heren kapsalon
Nieuwendijk 19, Vlissingen
tel. 0118 – 413327

ANKO relatie nr. 5708
www.nicoledesmit.nl
info@nicoledesmit.nl

Garantiebepalingen haarwerken
1.

De garantieperiode bedraagt 6 maanden fabrieksgarantie.

2.
De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op de leveringsovereenkomst en
factuur.
3.

De garantie omvang is beperkt tot:
• vroegtijdig kapot gaan van het binnenwerk
• abnormale haaruitval van de pruik
• klitvorming

4.
De garantie is alleen van kracht indien u zich volledig houdt aan het meegeleverde
onderhoudsvoorschrift en tevens onze voorgeschreven onderhoudsproducten worden gebruikt.
Wij gaan uit van het gebruik van minimaal 1 shampoo (250 ml) en 1 crème (250 ml) tijdens de duur van de
garantieperiode. Deze producten krijgt u bij aankoop van de pruik mee geleverd.
5. Door onkundig gebruik komt de garantie te vervallen. Onder onkundig wordt verstaan:
• Andere producten gebruiken dan de door ons voorgeschreven verzorgingsproducten
• Blootstellen aan extreme omstandigheden, zoals warm föhnen, stralingswarmte, verbranding, stoten,
schade door scherpe voorwerpen, wrijving (ook door sjaals en hoge kragen)
• Vernieling, anders dan bij normaal gebruik verwacht mag worden
• Onnatuurlijke slijtage op kenmerkende plaatsen door bijvoorbeeld krabben
• Als de pruik gedragen wordt tijdens de slaap
• Het gebruik van kleuringsproducten of een permanent
6.
Wanneer er sprake is van overmatige transpiratie of overmatige talgafscheiding, kan er geen garantie
gegeven worden op het haarwerk
7.
Wanneer het haarwerk na aankoop desondanks niet naar wens is en teruggestuurd moet worden naar de
fabriek of leverancier, is Kapsalon Nicole de Smit niet verplicht hiervoor direct een ander haarwerk in bruikleen
aan te bieden. Dit omdat de fabriek/leverancier eerst het haarwerk moet kunnen beoordelen op eventuele
tekortkomingen alvorens in voorkomende gevallen een nieuw haarwerk aan te kunnen bieden
8.
De garantie verzekert de reparatie of vervanging van het model (of een soortgelijk model indien niet
meer leverbaar), maar houdt in geen geval terugbetaling van de aankoopsom in
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