FAQ
.Hoe maak ik een afspraak?

Voor afspraken en/of info email naar: tattoosbydaisy@gmail.com
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, zorg ervoor dat je de volgende punten hebt
opgenomen in je e-mail:
- je algemene tattoo idee, hoe groot (in cm) en op welke plek
- foto's/tekeningen van je idee
- voorbeelden van Daisy's werk wat je aanspreekt
- geboortedatum
- telefoonnummer
- op welke dagen je beschikbaar bent (di, wo, do of vr tussen 11.00 en 17.00 uur)
- bijzonderheden (In de buurt van een bestaande tatoeage? Over een litteken? Etc.)
- speciale medicaties, allergieën of ziektes om rekening mee te houden.
We proberen je e-mail binnen twee weken te beantwoorden. Mocht je na twee weken nog geen
reactie hebben gehad dan willen we je verzoeken je e-mail nog een keer te versturen met als
onderwerp “Reminder”.
Voor vragen of opmerkingen zijn we uitsluitend via de mail te bereiken. Probeer zo veel mogelijk
je aanvullende informatie in één mail te zetten.

Hoe werkt de aanbetaling?

De aanbetaling is een vergoeding die ervoor zorgt dat beide partijen de sessiedatum
respecteren. Voor elke tatoeage wordt een aanbetaling van minimaal €50 gevraagd.
Zonder aanbetaling staat de afspraak niet vast en zal ik niet beginnen met ontwerpen.
De aanbetaling kan worden voldaan via PayPal of een bankoverschrijving en kan niet worden
gerestitueerd wanneer je de sessie mist.
Kun je niet op je afspraak komen? Laat dit dan minimaal 14 dagen van tevoren weten. Laat je
dit niet binnen 14 dagen voor onze afspraak weten, dan wordt de aanbetaling in rekening
gebracht. Mocht er sprake zijn van overmacht is dit uiteraard bespreekbaar.
Een screenshot van de betalingsbevestiging voor de bankoverschrijving moet worden gestuurd
naar tattoosbydaisy@gmail.com.

Hoe werkt het ontwerpproces?

Aan de hand van de informatie die ik heb gekregen via jouw e-mail zal ik een ontwerp gaan
maken. Bij enkele uitzondering wordt een intakegesprek van te voren ingepland om dit te
bespreken (bijv. bij grotere of emotioneel geladen tattoeages.) Je krijgt het ontwerp de dag van
de afspraak te zien. Afspraken worden altijd ruim ingepland zodat we samen eventele
aanpassingen meteen door kunnen voeren.

Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak?

Je mag 1 persoon meenemen naar de afspraak. We hebben helaas geen ruimte om meer
personen te ontvangen.

Hoe oud moet ik zijn om een tattoo te laten zetten?

Tattoeages worden gezet vanaf 16 jaar, Tussen de 16 en 18 jaar oud ben je verplicht om één van je
ouders én een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Wat kost een tattoo?

Het starttarief is €100,- Een dagsessie (van 11.00 tot 18.00 uur) kost €700,Alles daartussen in wordt bepaald aan de hand van het ontwerp, plek en hoe lang we er
uiteindelijk over doen. We zullen van te voren altijd een prijs bespreken.

