
Algemene voorwaarden Evita Beautycenter 
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Evita Beautycenter met consumenten gesloten 

behandelingsovereenkomsten/ overeenkomst van dienstverlening, voor zover deze 

werkzaamheden binnen het kader in een van de centers worden uitgeoefend.  

 

Artikel 1 Algemeen 

1.1In deze voorwaarden wordt onder ‘Evita Beautycenter’ verstaan alle medewerkers van 

Evita Beautycenter gevestigd aan de Kempstraat 207, 2572 GD Den Haag, Amsterdamse 

straatweg 277, 3551 CE Utrecht, Bos en Lommerweg 112, 1055 ED te Amsterdam en 

Zuidplein 106a -108a, 3083 CX te Rotterdam.  

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘consument’ verstaan degene die Evita Beautycenter 

opdracht geeft tot een behandeling. 

1.3 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de consument en 

Evita Beautycenter.  

1.4 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden 

uitdrukkelijk uitgesloten.  

1.5 Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Evita 

Beautycenter daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.  

 

Artikel 2 Overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tussen Evita Beautycenter en de consument behelst de opdracht van de 

consument aan Evita Beautycenter tot een behandeling.  

2.2 De consument dient Evita Beautycenter voorafgaand aan de behandeling (schriftelijk) 

toestemming te verlenen. 

2.3 Evita Beautycenter is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de 

consument en mag een behandeling weigeren uit te voeren. 

2.4 Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient 

Evita Beautycenter de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. 

 

Artikel 3 Verplichtingen consument  

3.1 Consument dient Evita Beautycenter op de hoogte te brengen en te houden van alle 

informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.  

3.2 Consument dient zich op het eerste verzoek van een medewerker van Evita Beautycenter 

te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs.  

 

Artikel 4 Betaling 

4.1 De consument dient direct na of voor de behandeling de prijs per behandeling te voldoen 

en ontvangt hiervan een factuur dan wel een kwitantie.  

4.2 Afspraken tot behandeling die 24 uur of korter voor de desbetreffende afspraak worden 

afgezegd, of zonder dat de consument verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door Evita 

Beautycenter bij de consument in rekening worden gebracht.  

4.3 De consument draagt zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn 

verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de 

consument om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.  

 

 

 

 

 



Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1 De aansprakelijkheid van Evita Beautycenter, zowel voor directe als voor gevolgschade 

en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het 

bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. 

5.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de 

verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Evita Beautycenter beperkt tot het 

bedrag van de factuur. 

5.3 Evita Beautycenter is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomt uit het niet 

volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de 

consument inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.  

5.4 Evita Beautycenter is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomt uit het niet 

opvolgen van de richtlijnen zoals opgenomen op het intakeformulier. 

5.5 Evita Beautycenter kan niet aansprakelijk gesteld worden, dan wel verantwoordelijk 

gehouden worden, indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening na verloop van 

tijd weer terugkeert. 

 

Artikel 6 Nietigheid 

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de 

geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

Artikel 7 Klachten 

In het geval van ontevredenheid of een klacht van de consument over de behandeling door 

Evita Beautycenter, meldt de consument dit zo snel mogelijk bij Evita Beautycenter. De 

consument en Evita Beautycenter spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een 

oplossing te komen.  

 

Artikel 8 Toepasselijk recht 

Op alle tussen de consument en Evita Laser Beautycenter gesloten overeenkomsten is het 

Nederlandse recht van toepassing.  


