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Iedereen werkzaam bij Patrem Filia bvba al dan niet op zelfstandige basis is in het bezit van het
getuigschrift “Hygiëneprocedures voor tattoos en piercings” en/of is goedgekeurd door de
nederlandse GGD.
We werken enkel op afspraak, afspraak is een afspraak als het voorschot is betaald.
Het is niet toegestaan om in de studio te roken en/of alcohol te gebruiken. Als er bij de afspraak
blijkt dat er sprake is van gebruik dan vervalt de afspraak en het voorschot.
We zetten geen tattoos/piercings bij personen onder de 16 jaar.
Ben je nog geen 18 jaar moet je altijd vergezeld zijn van je ouders of voogd.
Voor aanvang van de behandeling dien je een toestemmingsformulier in te vullen en te
ondertekenen, e.v.t. samen met je ouders of voogd.
Je dient je ook te legitimeren met je ID of paspoort waar we dan een kopie van maken.(Dit is een
verplichting van de verzekering),wordt 1 jaar bewaard.
We zetten geen racistische teksten en/of leuzen.
Een voorschot is verplicht.
- Ontwerp Tattoo/Tattoo 60€ - 400€.
- PMU 60€ - 200€.
- Voorschot kan met Bankkaart of cash in de shop of per bank betaald worden.
Bank : IBAN BE07 7360 2897 4166.
Het voorschot wordt later met de eindprijs verrekend.
Heb je meerdere sessies dan blijft het voorschot staan t/m de laatste sessie.
Tattookosten 50% ontwerp(max 2 voorbeelden) en 50% plaatsen van de tattoo.
- Meer voorbeelden is extra kosten: á 25% van de T.T.K..(totale tattookosten en p/st).
- Kleine wijzigingen groter ontwerp: max 2, meer is extra kosten 10% van T.T.K..
- Wijzigingen na goedkeuring ontwerp a 25% van de T.T.K..
- Algehele verandering ontwerp is extra: á 50% van de T.T.K..
Bij niet tijdig (48uur v.t.v.) annuleren of verplaatsen van je afspraak wordt een boete
aangerekend, na betaling wordt je afspraak opnieuw ingepland, in geval van geen/late
betaling(binnen 3mnd) vervalt je voorschot.
In geval van ziekte zorg je voor een dokters attest, in geval van attest wordt er niets
aangerekend en plannen we een nieuwe je afspraak in.
Ben je meer als een half uur te laat gelden dezelfde voorwaarden.
Boetes:
afspraken ingepland tot 1 uur: 60€, 2uur: 75€ 3uur: 100€ en dagsessies: 150€
Wij accepteren: Payconiq, Cash, Bancontact, Visa, Mastercard, en Maestro.
Belgische en Nederlandse kaarten.











We werken niet per uur maar spreken een prijs af per tattoo.(geen verassingen)
Refreshment bestaande tattoos wel per uur.
Eigen ontwerpen en ontwerpen door de shop worden slechts 1x gezet.
Bijwerken van een tattoo gebeurt 1x en gratis na 8 weken en binnen het half jaar.
Bijwerken van PMU gebeurt 1x na 8wkn, vervolgens aan 50% totaalbedrag.
Bijwerken na een half jaar vanaf 60€(tegen uurtarief)
Bijwerken vingertattoos is tegen een kleine vergoeding(25€),door ons gezet anders vanaf 60€.
Bijwerken van PMU wordt na de behandeling meteen ingepland(8weken).
Het verzorgen van je tattoo/piercing/pmu is je eigen verantwoording en de richtlijnen voor de
naverzorging en verzorgingsprodukten(gratis) krijg je van ons mee.

