
 

Praktische info : 

• Na plaatsen is er steeds 1 retouche inbegrepen. 
Deze dient te gebeuren binnen de 2 maand na plaatsing. Erna wordt een supplement van €35 
aangerekend. Komt u niet terug binnen de 4 maand dan gaan we er van uit dat de PMU perfect 
geplaatst is en vervalt de gratis retouche. Erna wordt het een jaarlijkse touch-up. 
In geval van overmacht zoals operatie, ziekte, quarantaine of verplichte sluiting gelden 
dezelfde voorwaarden. 

• Indien een extra retouche noodzakelijk is, is deze betalend. 
Afhankelijk van de zone tussen de €35 en €50 per nabehandeling, dit voor het steriele 
materiaal. 
Wenst u bij de retouche een andere kleur dan gaat het om een herplaatsing en wordt een 
meerkost van €50 à €70 aangerekend voor de herplaatsing. Prijs is afhankelijk van de zone. 

• Bij een JAARLIJKSE TOUCH UP, is dit een éénmalige behandeling. 
Bij wenkbrauwen is wel een retouche inbegrepen. 
Blijkt dat deze niet volstaat, is het per extra nabehandeling tussen de €35 en €50 voor het 
steriele materiaal. 

• De jaarlijkse touch up is geldig tot 13 maand na eerste plaatsing, een touch up na bijv 18 
maand is aan 50% van het gewone tarief en ook een éénmalig behandeling. 

• Er wordt steeds een voorschot aangerekend. 
Dit wordt nooit terugbetaald. 

 
UW  RETOUCHE gaat door op ………………………………………………………………… 

Voor een vlotte samenwerking graag :  

ü Stipt komen 
ü Bij belet 48u op voorhand annuleren 
ü Annuleren gebeurt steeds telefonisch, nooit via Facebook. 
ü Bij ziekte of werkverlet  annuleren voor 8u ’s morgens (+dokters-attest) 
ü Een voorschot wordt bij volledige annulatie nooit terugbetaald 

 
o Het is druk, zo kan iemand anders met plezier uw plaats innemen. 
o Laattijdige annulaties worden als een extra retouche beschouwd voor de verloren tijd. 
o De touch up is gratis, indien deze vergeten wordt, wordt de volgende keer een extra 

retouche aangerekend. (€35) 
o Bij abonnementen (bijv microneedling) wordt een vergeten beurt aangerekend 

 

Alle info betreft nabehandelingen kan u downloaden  
op de website onder “Tarieven” 

 
Bedankt voor de vlotte en aangename samenwerking  
Annabelle 


