
TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TATTOO 

Ondergetekende, (naam)  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________verklaart hierbij:

• Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze tatoeage.
• Ik ben geïnformeerd over de risico’s op infecties, allergisch reacties en andere complicaties als gevolg van het tatoeëren.
• Ik werd voldoende geinformeerd over de nazorg van mijn tattoeage
• Ik ben voor en tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol, drugs of bloedverdunnende/antistollende medicatie.
• Ik heb momenteel geen verkleuringen, zwellingen, huidafwijkingen of enige andere vorm van irritatie aan de huid of lichaam, en 

beschouw mezelf gezond genoeg om een tattoeage te laten zetten
• Alleen van toepassing bij ziektes als diabetes, hemofilie, bij huidafwijkingen of bij tattoos ter over bestralings- of (operatie)littekens: ik 

heb info en toestemming om een tattoo te laten plaatsen door mijn behandelende arts.
• Ik besef dat er een verschil in kleur en tekening kan bestaan tussen het ontwerp en het uiteindelijke resultaat. Ik begrijp dat dit 

afhankelijk is van mijn huidskleur, huidtype, genezingsproces…
• Ik begrijp dat er een kans is op blow-outs, en dat dit te maken kan hebben met mijn huidtype.
• Ik ben zelf verantwoordelijk voor eventuele schrijffouten of ontwerpfouten in het design en later ook in de tattoo. Ik hou mij eraan 

steeds goed het ontwerp na te kijken of na te lezen wanneer de tattooeur mij het ontwerp toont.
• Ik ben ervan op de hoogte dat de eerste bijwerking gratis is, gesteld dat ik binnen de maand na het zetten van de tattoo een nieuwe 

afspraak maak, tenzij de tattoo werd geplaatst op de handen, polsen of voeten. Bij deze plekken zijn bijwerkingen betalend.
• Ik besef dat een tattoo permanent is en verandering zal teweegbrengen aan mijn uiterlijk.
• Ik heb geen mentale of fysieke tekortkoming waardoor ik niet in staat ben de beslissing om mij te laten tattoeëren te nemen.
• Ik bevestig hierbij dat ik minimum 18 jaar ben en dat de keuze voor het plaatsen van de tattoo mijn eigen keuze is. Ik geef hierbij 

toestemming voor het plaatsen van de tattoo en alle acties en handelingen die hierbij nodig zijn tijdens het plaatsingsproces.
• Indien minder dan 18 jaar: ik verklaar 16 jaar of ouder te zijn, en laat één van mijn ouders of voogd schriftelijk toestemming te geven 

voor deze tattoo.
• Ik heb geen verdovende zalf gebruikt zonder advies van arts of apotheek, en laat dit op voorhand weten aan mijn tattooeur. Bij 

sommige verdovende zalven kan heel moeilijk getattooeerd worden, en zal de sessie gestopt worden en opnieuw ingepland. Hou 
hierbij wel rekening dat de gepresteerde uren steeds betaald moeten worden.

• Ik verklaar niet zwanger te zijn

Handtekening ______________________________________________________________________________________________  
( jonger dan 18 jaar, naam en handtekening wettige vertegenwoordiger)

Datum _____________________________________________________________________________________________________

Voor tatooeur: ontwerp tattoo, plaats en gebruikte inkt(en):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld 
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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. DEFINITIES

• In deze Algemene Voorwaarden worden de 

navolgende begrippen gehanteerd:

• 1.1 Bronson & Piercing, gevestigd te Lokeren, 

Kerkstraat 13 (Hierna ‘Bronson’)

• 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die 

een opdracht verstrekt aan Bronson tot het laten 

aanbrengen van een tatoeage ook die door Bronson 

wordt behandeld of aan wie Bronson producten of 

diensten levert.

• 1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen 

Bronson en Opdrachtgever tot levering van 

producten of diensten, waaronder begrepen het 

laten aanbrengen van een tatoeage 

2. TOEPASSELIJKHEID

• 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 

op alle overeenkomsten tussen Bronson en 

Opdrachtgever, waarbij Bronson als (potentieel) 

verkoper en/of leverancier van producten en/of 

diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden 

kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke 

instemming van Bronson worden afgeweken.

• 2.2 Alle leveringen van tatoeages door Bronson 

worden zonder enige uitzondering geleverd door 

Bronson en nimmer door de afzonderlijk handelende 

personen die door of namens Bronson zijn 

ingeschakeld.

• 2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst 

met Bronson aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord 

met deze door Bronson gehanteerde Algemene 

Voorwaarden.

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

• 3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Bronson 

worden verstrekt onder eigen verantwoording en 

voor eigen risico van Opdrachtgever.

• 3.2 Door opdracht te geven aan Bronson tot 

het aanbrengen van een tatoeage verklaart 

Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke 

gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen 

medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. 

Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens 

Bronson aangebrachte lichaamsversieringen nooit 

volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze 

kunnen worden verwijderd.

• 3.3 Door opdracht te geven aan Bronson tot 

het aanbrengen van een tatoeage verklaart 

Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede 

gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm 

van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, 

huidaandoening of anderszins en niet besmet is met 

bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B 

of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook 

anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van 

Bronson of derden in gevaar kan brengen.

• 3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de 

leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit 

om een tatoeage door Bronson te laten aanbrengen 

weloverwogen heeft genomen.

• 3.5 Bronson brengt geen tatoeages aan bij personen 

onder de 18 jaar zonder toestemming van een ouder 

of voogd, en nooit onder de 16 jaar.

• 3.6 Bronson behandelt geen personen welke onder 

invloed zijn van drugs of alcohol.

• 3.7 Bronson heeft altijd het recht om 

van Opdrachtgever te vragen een geldig 

legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te 

maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever 

geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Bronson 

het recht de Opdracht te weigeren.

• 4. AANSPRAKELIJKHEID

• 4.1 Door opdracht te geven aan Bronson 

erkent Opdrachtgever dat Bronson een 

inspanningsverbintenis heeft. Bronson zal zich 

naar beste kunnen inspannen om het beoogde 

resultaat te bereiken. Bronson kan nooit garanderen 

dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt 

bereikt. Bronson is niet aansprakelijk voor het niet 

of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat 

en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan 

als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te 

staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld 

is te wijten.

• 4.2 Voor het geval Bronson aansprakelijk wordt 

bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden 

schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het 

bedrag dat Bronson voor de betreffende levering 

van producten of diensten aan Opdrachtgever in 

rekening heeft gebracht.

• 4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder 

geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het 

ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen 

om de schade te beperken respectievelijk meer of 

andere schade te voorkomen, alsmede Bronson ter 

zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op 

de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante 

informatie.

• 4.4 Bronson bedingt alle wettelijke en contractuele 

verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar 

eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever 

kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele 

derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet 

aansprakelijk zou zijn.

• 5. GARANTIE

• Bronson gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend 

kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder 

controle staan door de dienst volksgezondheid van 

de federale overheid (België).

• Na maximum 4 weken heeft de Opdrachtgever 

recht op een gratis nacontrole en bijwerking, de 

desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die 

dient te worden uitgevoerd al dan niet. Het recht 

tot gratis nacontrole en bijwerking vervalt indien 

blijkt dat de instructies van naverzorging niet naar 

behoren werden uitgevoerd.

• 6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

• 6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle 

overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden 

van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het 

Belgisch recht van toepassing.

• 6.2 Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door 

de Rechtbanken van Gent. 

• 7. CONVERSIE

• Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en 

billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op 

enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen 

beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling 

qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk 

overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel 

een beroep kan worden gedaan.

• 8. BETALINGEN

• Voor het maken van een afspraak wordt steeds een 

voorschot gevraagd van ten minste 50 euro. Indien 

de afspraak niet kan doorgaan, vervalt het voorschot. 

Voorschotten worden niet terugbetaald.

• Op reeds gemaakte prijzen/afspraken kan geen 

aanspraak gemaakt worden op kortingen.

• Er is geen bancontact aanwezig in de shop

• Cadeaubonnen zijn steeds 1 jaar geldig

• 9. SLOTBEPALING

• Het laten zetten van een tatoeage door Bronson is te 

allen tijde op eigen risico, dit staat tevens vermeld op 

het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.


