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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Algemene bepalingen 
1.1 Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze tekst legt juridisch vast wat de 
rechten en plichten zijn van ons en van de klanten van Mystic Touch Massage & 
Therapy, hierna te noemen Mystic Touch. Hoewel we altijd ons uiterste best doen om 
al onze klanten tevreden te houden, is het nodig dat wij onze voorwaarden in deze 
vorm publiceren. 
1.2 Twijfel je over jouw rechten of plichten? Heb je een vraag over jouw behandeling 
of afspraak? Heb je opmerkingen bij onze tekst? Neem dan gerust contact op met 
onze klantenservice. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken èn 
opgelost kan worden. 
1.3 Mystic Touch is een nette, hardwerkende, integere salon. De behandelingen en 
massages die gegeven worden dienen op geen enkele wijze geassocieerd te worden 
met dergelijke erotische behandelingen. Aantijgingen of vragen hierover worden 
absoluut niet op prijs gesteld. 
 
Contact gegevens ondernemer 
2.1 
Adres:  
Brautigamstraat 20 
3071RC ROTTERDAM 
Kvk: 84005734 
BTW-nummer: NL003908536B08 
E-mailadres: info@mystictouch.nl 
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Totstandkoming van de overeenkomst 
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een 
behandeling en Mystic Touch heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren. 
 
Verplichtingen van Mystic Touch 
4.1 Mystic Touch staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden 
beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig 
vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.  
4.2 Mystic Touch licht de klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de 
te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.  
4.3 Mystic Touch voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties 
vallen. 
 
Verplichtingen van de klant 
5.1 De klant dient alle benodigde gegevens aan Mystic Touch te verstrekken, die 
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.  
5.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Mystic Touch op de 
hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen en mogelijke allergieën. 
 
Betalen van een voorschot 
Mystic Touch heeft de intentie om in de toekomst met een nieuw 
boekingssysteem te werken, waar aanbetaling vooraf vereist is. Klanten 
worden tijdig geïnformeerd wanneer deze nieuwe boekingswijze ingaat. 
Voorlopig is er geen aanbetaling vereist voor de boeking van behandelingen en 
massages. 
6.1 Bij het plaatsen van een boeking of maken van een afspraak dient de klant een 
voorschot te betalen 
6.2 Bij annulering van de afspraak ten minste 24 uur voor de geplande datum wordt 
dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de eerstkomende twee maanden. 
6.3 Het voorschot wordt onder geen enkel omstandigheid terugbetaald. 
 
Instructies voor- en nazorg 
7.1 De klant verbindt zich ertoe voor- en/of nazorg instructies, die door Mystic Touch 
verstrekt worden, goed na te lezen en deze na te leven voor het beste resultaat.  
7.2 Mystic Touch is niet aansprakelijk voor wonden of oneffenheden veroorzaakt 
door het niet opvolgen van de voor- en/of nazorg instructies.  
7.3 Indien de afspraak ter plaatse of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd 
dient te worden omdat er geen rekening gehouden werd met de voor- en/of nazorg 
instructies wordt het voorschot ingehouden.  
 
Annuleren van afspraak 
8.1 Annuleringen of wijzigingen dienen ten minste 24 uur voor de afspraak gemeld te 
worden per e-mail of (whatsapp)bericht. Dit is mogelijk via Info@mystictouch.nl en 
+31(0)6-28113788  
8.2 Bij annulering van de afspraak ten minste 24 uur voor de geplande datum worden 
eventuele voorschotten gebruikt voor een herboeking binnen de eerstkomende twee 
maanden.  
8.3 De klant dient ten alle tijden na te kijken of de juiste behandeling ingeboekt werd. 
De afspraak kan gewijzigd worden indien de klant een verkeerde behandeling 
ingeboekt heeft. 
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No shows – niet komen opdagen 
9.1 De klant die niet komt opdagen op een afspraak, zonder Mystic Touch hiervan 
via e-mail of (whatsapp)bericht op de hoogte te stellen zal geschrapt worden uit het 
boekingssysteem van Mystic Touch. 
9.2 Hiervan kan eenmalig worden afgeweken indien het volledige bedrag van de nog 
uit te voeren behandeling op voorhand wordt gestort op het rekeningnummer 
NL81KNAB0411309196 met vermelding van de volledige naam van de klant.  
 
 
Te laat komen 
10.1 De klant die verhinderd is en later op de afspraak zal aankomen, dient Mystic 
Touch zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via het nummer +31(0)628113788 
10.2 Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd komt, 
wordt de afspraak geannuleerd en het voorschot ingehouden. De klant dient online 
een nieuwe afspraak te maken. 
 
Zwangerschap  
11.1 De klant die de afspraak wegens zwangerschap dient te annuleren, krijgt het 
voorschot terugbetaald in de vorm van een tegoedbon. Deze zal één jaar geldig zijn 
en kan gebruikt worden voor elke behandeling en/of aankoop bij Mystic Touch en op 
de webshop van Mystic Touch. Deze tegoedbon kan ook aan iemand cadeau worden 
gegeven.  
 
Juiste persoonsgegevens 
12.1 De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste gegevens. Indien de 
gegevens incorrect ingegeven worden, kan dit tot het niet ontvangen van cruciale 
informatie leiden over de behandeling incl. de herinneringsmail.  
 
Kinderen in de salon 
13.1 Kinderen worden niet toegelaten tot de salon van Mystich Touch tenzij de 
behandeling voor het kind bestemd is. Dit omdat Mystic Touch de veiligheid van de 
klant, hygiëne en rust tijdens de behandelingen wil garanderen. 
 
Voor- en na foto’s en video’s 
14.1 Tijdens elke behandeling worden er voor- en na- foto’s genomen en of video’s 
opgenomen. Deze foto’s en video’s dienen om de progressie van de behandeling bij 
te houden en kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.  
14.2 Indien hiervoor geen akkoord wordt gegeven, dient de klant dit voor de 
behandeling te melden.  
 
Betalingen ter plaatste 
15.1 Mystic Toucb accepteert betalingen in contanten/ bankcontact of mobiele 
betalingen per tikkie of betaalverzoek. 
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Aansprakelijkheid 
16.1 Mystic Touch is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van 
onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, 
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  
16.2 Mystic Touch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon. 
16.3 Onze producten worden enkel verkocht voor particulier gebruik, niet voor 
doorverkoop. 
16.4 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze 
producten. Indien je producten gebruikt voor jouw gezondheid, raadpleeg dan eerst 
een arts. 
16.5 De informatie op onze website is enkel ter informatie en is niet bedoeld als 
advies of als gebruikshandleiding. 
16.6 Wij besteden veel zorg aan de creatie en onderhoud van onze website, maar 
dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. 
16.7 Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande afkondiging, op elk 
tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. 
 
Compensatie  
17.1 Indien de klant een terugbetaling zou eisen voor een gedane of een 
gedeeltelijke gedane behandeling, zal Mystic Touch deze compenseren met een 
kortingsbon met een maximum van 30% welk gebruikt kan worden voor een product 
of behandeling die besteld kan worden via de boekingssite en/of webshop van Mystic 
Touch. 
 
Tot slot 
18.1 De totstandkoming van de overeenkomst waarop de huidige algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Nederlands recht. In geval 
van een rechterlijk geschil wordt dit voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank te 
ROTTERDAM. 
18.2 Je verklaart de huidige algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben 
goedgekeurd alvorens je een behandeling boekt. 
18.3 Het boeken van een behandeling en het gebruik maken van deze website houdt 
dus de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. 
 
 
 


