AlgemeneVoorwaarden

schapenmetgebruikmakingvandeugdelijkematerialen
en middelen.
2.Deondernemerlichtdeconsumentinoverdeaarden
omvangvandebehandeling,deinredelijkheidteverwachtenresultatenendemogelijkerisico’sverbonden
aandebehandeling.Deondernemervraagtdeconsument
naarinformatiedierelevantisomdebehandelinggoed
uit te kunnen voeren.
3.Deondernemerwordtgeachttewerkenvolgensde
geldende wet- en regelgeving en stand der techniek,
zoalsdezeonderanderezijnneerslagvindtindeterzake
geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.
4.Deondernemerzalgeenhandelingverrichtendiebuiten zijn beroepscompetenties valt.

kenofhijdaarmeeakkoordgaat.Deondernemerdient
daarbijaantekondigendathijzichnahetverstrijkenvan
devoornoemdetermijnvrijzalachtenhetgeschilbijde
rechter aanhangig te maken.
5.DeGeschillencommissiedoetuitspraakmetinachtnemingvandebepalingenvanhetvoorhaargeldendereglement.DebeslissingenvanDeGeschillencommissiegeschiedenkrachtensdatreglementbijwegevanbindend
advies.Hetreglementwordtdesgevraagdtoegezonden.
Voordebehandelingvaneengeschiliseenvergoeding
verschuldigd.
6.Uitsluitendderechterdanweldehierbovengenoemde
Geschillencommissieisbevoegdvangeschillenkennis
te nemen.

Definities				
ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de consument
IndezeAlgemeneVoorwaardenwordtverstaanonder:
1.Deconsumentdientdeondernemervoorhetaangaan
Ondernemer:denatuurlijkeofrechtspersoondiegerevandeovereenkomstopdehoogtetestellenvaneventugistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geele specifieke wensen.
schillencommissieConsumentenzaken,zichaldanniet
2.Deconsumentheeftdeplichtalledoordeondernemer
georganiseerdheeftviaeenvandebrancheorganisaties
gevraagdeennoodzakelijkeinformatieteverstrekkendie
ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke
dezevooreengoedeuitvoeringvandeovereenkomst
verzorgingsbranche;
nodig heeft.
HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer
			
ANBOS:AlgemeneNederlandseBrancheorganisatie
ARTIKEL 5 - Betaling
Schoonheidsverzorging te Utrecht;
1.Betalingenaandeondernemerdienencontantmet
ANKO:KoninklijkeAlgemeneNederlandseKappersorgaeeninNederlandalgemeengeaccepteerdbetaalmiddel
nisatie te Huizen;
tegeschieden.Contantebetalingomvatookbijschrijving
ProVoet:LandelijkeOrganisatievoordeVoetverzorger/
vanhetverschuldigdebedragopeendoordeondernemer
Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;
aangegevenbank-ofgirorekeningophettijdstipvande
Consument:denatuurlijkepersoondie,andersdaninde
koopofleveringofbetalingdoormiddelvandoorbanken
uitoefeningvanzijnberoepofbedrijf,gebruikmaaktvan
erkende vormen van elektronisch betalen.
dedienstenvaneenaangeslotenondernemerindeuiter2.Bijeenreeksbehandelingenkandeondernemerde
lijke verzorgingsbranche;
consumentverplichtentoteenvooruitbetalingvanmaxiOvereenkomst:deovereenkomstvooreenbehandeling,
maal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende
en/ofleveringvanproducten,ophetgebiedvandeuideelvantotaalprijszalnavoltooiingvandereeksbehanterlijke verzorging;
delingen in rekening worden gebracht.
Uiterlijkeverzorgingsbranche:hetkappersbedrijf,schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;
ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid		
Kappersbedrijf:hetbedrijfvanhetknippenofanderszins
1.Deondernemeristegenoverdeconsumentaansprabehandelen van het hoofdhaar;
kelijkvoorschadediehetgevolgisvaneentekortkoming
Schoonheidsverzorgingsbedrijf:hetbedrijfdatbehandedieaandeondernemerofeenpersooninzijndienstdan
lingenverrichtdiegerichtzijnopdeverzorgingvande
wel stagiaire is toe te rekenen.
huidenhetuiterlijkvanmensenuitschoonheidsoogpunt;
2.DeconsumentistegenoverdeondernemeraanspraVoetverzorgingsbedrijf:hetbedrijfdatbehandelingen
kelijkvoordoordeondernemergeledenschadediedoor
verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet,
eenaandeconsumenttoerekenbaretekortkomingis
voethuidennagels,medeuitoogpuntvanvoorkoming
veroorzaakt.
van voetklachten;
Geschillencommissie:DeGeschillencommissieUiterlijke
ARTIKEL 7 - Klachten
Verzorging,Bordewijklaan46,Postbus90600,2509LP
1.Hetverdientsterkeaanbevelingtekortkomingenper
Den Haag;
ommegaandenahetontdekkenofkunnenontdekken
Branchecodes:Decodesvanhetschoonheidsverzorgingdaarvanschriftelijkdanwelelektronischbijdeonderbedrijf,kappersbedrijfofvoetverzorgingsbedrijf,respecnemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan
tievelijkde‘Codevandeschoonheidsspecialist’,‘Code
nadeligegevolgenhebbenvoordebewijspositievande
vandekapper’en‘Codevanhetvoetverzorgingsbedrijf‘.
consument.
2.DeondernemerdientklachtenafdoendeteonderzoeARTIKEL 1 - Toepasselijkheid
ken.Deondernemerzaleventueletekortkomingenzo
DezeAlgemeneVoorwaardenzijnvantoepassingopde
mogelijkherstellenbinneneenredelijketermijn,tenzij
totstandkomingenuitvoeringvanalleovereenkomstenin
zulksinverbandmetdeomstandighedeninredelijkheid
deuiterlijkeverzorgingsbranchetussendeondernemeren
niet van hem kan worden gevergd.
de consument.
3.Alsdeklachtnietinonderlingoverlegnaartevredenheidkanwordenopgelost,ontstaateengeschildatkan
ARTIKEL 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.
1.Deovereenkomstkomttotstandnadatdeconsument
gevraagdheeftomeenbehandelingendeondernemer
ARTIKEL 8 - Geschillenregeling
aangegevenheeftdiebehandelinguittezullenvoeren.
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over
2.Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behantotstandkomingofdeuitvoeringvandeovereenkomsten,
delingofreeksbehandelingendientdeondernemerde
kunnenzoweldoordeconsumentalsdoordeondernemer
consumentteinformerenoverdeterzakegeldendeprijs.
aanhangigwordengemaaktbijDeGeschillencommissie
Bijeenreeksbehandelingenzaldeafgesprokenprijsniet
(www.degeschillencommissie.nl).
tussentijds worden verhoogd.
2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie
3.Deannuleringsvoorwaarden,voorzovervantoepasslechtsinbehandelinggenomen,indiendeconsument
sing,wordenkenbaargemaaktaandeklantvoordatde
zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
overeenkomst tot stand komt.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend,
4.Ingevaldeconsumentwegensovermachtverhinderdis
moethetgeschiluiterlijkdriemaandennahetontstaan
degemaakteafspraaknatekomen,kunnengeenkosten
daarvanbijDeGeschillencommissieaanhangigworden
in rekening worden gebracht.
gemaakt.
4.Wanneerdeconsumenteengeschilaanhangigmaakt
ARTIKEL 3 - Verplichtingen van de ondernemer
bijDeGeschillencommissie,isdeondernemeraandeze
1.Deondernemerstaatervoorindatdedoorhemverrichkeuzegebonden.Indiendeondernemereengeschilaantewerkzaamhedenbeantwoordenaandeovereenkomst
hangigwilmakenbijDeGeschillencommissie,moethij
enwordenuitgevoerdmetgoedenzorgvuldigvakmandeconsumentvragenzichbinnenvijfwekenuittespre-

ARTIKEL 9 - Nakomingsgarantie
1.ANBOS,ANKOenProVoetstaangarantvoordenakomingvandebindendeadviezendoorhaarleden,tenzijhet
lidbesluithetbindendadviesbinnentweemaandenna
deverzendingervan,tertoetsingaanderechtervoorte
leggen.Dezegarantstellingherleeft,indienhetbindend
adviesnatoetsingdoorderechterinstandisgebleven
en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde
is gegaan.
2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend
advies,wordtditbedragdoorANBOS,ANKOofProVoet
aandeconsumentuitgekeerd.Bijbedragengroterdan
€ 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit
bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de
consumentaangebodenzijnvorderingaanANBOS,ANKO
ofProVoetovertedragen,waarnadezeorganisatieop

DeANBOSschoonheidsspecialistisaangeslotenbijDe
GeschillencommissieenwerktconformdeAlgemene
Voorwaarden.Dezevoorwaardentreftubijgaandaan.
Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche AV CZ/90 december 2009. Deze Algemene
Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomeninoverlegmetdeConsumentenbondin
hetkadervandeCoördinatiegroepZelfreguleringsoverleg
(CZ)vandeSociaal-EconomischeRaadentredeninwerking per januari 2010.

eigennaamdebetalingdaarvaninrechtzalvragenter
voldoening aan de consument.
3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantieindien,voordattenbehoevevanhetin
behandelingnemenvanhetgeschildoordeconsumentis
voldaanaandedaartoebepaaldeformeleinnamenvereisten(betalingklachtengeld,retourneringingevuldenondertekendvragenformuliereneventueledepotstorting),
van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend.
- het lid is failliet verklaard.
-debedrijfsactiviteitenzijnfeitelijkbeëindigd.Bepalend
voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiginginhetHandelsregisterisingeschrevenofeen
eerderedatum,waarvanANBOS,ANKOofProVoetaannemelijkkanmakendatdebedrijfsactiviteitenfeitelijk
beëindigd zijn.
ARTIKEL 10 - Wijzigingen
ANBOS,ANKOenProVoetzullendezealgemenevoorwaardenslechtswijzigeninoverlegmetdeConsumentenbond.
ARTIKEL 11 - Afwijkingen
IndividueleafwijkingenvandezeAlgemeneVoorwaarden,metinbegripvanindividueleaanvullingen,moeten
schriftelijkdanwelelektronischtussendeondernemer
en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn
alleenmogelijkindiendezeinhetvoordeelvandeconsument zijn.

Wilt u meer weten?

De Geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
T: 070 310 53 10
F: 070 365 88 14
I: www.degeschillencommissie.nl

Postbus 2099
3440 DB Woerden

F: 0348 748 200
I: www.anbos.nl

Een klacht
over een
behandeling?
7 stappen
naar een
goede
oplossing

Eenvoudig,
snel en
doeltreffend!

U denkt in uw recht te staan, maar u komt
er niet uit met de ondernemer? Uw ANBOS
schoonheidsspecialist is aangesloten bij De
Geschillencommissie, u kunt hier terecht.
Het doel van deze commissie is om geschillen
tussen consumenten en ondernemer op een
goede, snelle en eenvoudige manier op te
lossen.
De Geschillencommissie is erkend door
de overheid waardoor een betrouwbare
procedure en objectieve beslissingen
gewaarborgd zijn.

7 stappen naar een
goede oplossing…
Stap 4

Stap 1

Controleer van tevoren of de schoonheidsspecialist lid is van de brancheorganisatie
ANBOS. Dan beschikt de schoonheidsspecialist
over
een
erkend
diploma,
tevens is hij/zij aangesloten bij De Geschillencommissie. U kunt dit nakijken op
www.anbos.nl. De logo’s staan vaak op
de factuur, het briefpapier, raamsticker
of de website van de ondernemer.
De meeste ondernemers hebben het
ANBOS logo op hun gevel bevestigd.

Stap 2

U bent ontevreden over uw behandeling?
Ga dan eerst met uw klacht naar de ondernemer, voordat u De Geschillencommissie
inschakelt. Deze moet de gelegenheid
krijgen om uw klacht met u op te lossen.
Probeer het probleem samen op te lossen.
Blijf ook tijdens een eventuele procedure
proberen om er onderling uit te komen.

Stap 3

Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk
klacht indienen bij de ondernemer. Stel
termijn vast, bijvoorbeeld twee weken,
tot een oplossing te komen. Bewaar
correspondentie en rekeningen.

een
een
om
alle

U komt er niet uit. Dan kunt u de hulp inroepen van De Geschillencommissie. Hiervoor
kunt u uw klacht digitaal aanmelden via
www.degeschillencommissie.nl.
Kijk
op
deze site eerst in het uitsprakenregister: zo
ziet u welke uitspraken zijn gedaan in een
geschil als dat van u en of het dus zinvol
is om het in te dienen. Beschikt u niet over
een computer dan kunt u telefonisch een
vragenformulier aanvragen.

Stap 5

Voor de totale behandeling van een klacht,
betaalt u een bescheiden financiële bijdrage. Zodra het bedrag is overgemaakt,
wordt uw klacht in behandeling genomen.
De
Geschillencommissie
verzamelt
uw
standpunten, maar vraagt ook naar de
mening van de ondernemer. Beide partijen
krijgen de gelegenheid om te reageren op
elkaars standpunt. Zo nodig wordt ook een
deskundigenrapport opgemaakt.

Stap 6

Beide partijen ontvangen een uitnodiging
voor een zitting wanneer uw geschil door
De Geschillencommissie wordt behandeld.
Tijdens deze zitting kunnen u en de ondernemer het geschil mondeling toelichten.

Stap 7

Ongeveer één maand na de zitting ontvangt
u de uitspraak. De ondernemer ontvangt
hetzelfde bericht. Deze uitspraak is voor
beide partijen bindend.

