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DE HIZI HAIR MOOI HAAR GARANTIEVOORWAARDEN
Wij bieden altijd mooi haar garantie en hanteren hierbij de volgende voorwaarden:

MOOI HAAR GARANTIE
▪

Ontevredenheid is elke k lacht over het ei ndre sul taat van de beh ande li ng waar ui t bl ij kt dat
niet aan d e ver wach t ing is voldaan door Hizi Hair.

▪

Hizi Hair bied t kosteloos een inspannin gsgarantie voor het oplosse n van de klach t totdat
je tevred en b en t .

GARANTIE OP TEVREDENHEID OVER PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK
▪

Het pro duct in g ekoch t in één van de Hizi Hair kaps alon s.

▪

Wanneer het p rodu ct niet bevalt kan dit gere tourn ee rd w orden e n wordt ee n ver van gen d
produ ct verstrekt .

▪

Is het v er van gen de p roduct hoger ge prij sd dan het oorspron kel ij ke produ ct, dan be taal je
het v ers ch il b ij.

▪

Is het v er van gen de p roduct lager gepr i js d dan het oorspronke li jke product, dan kee r t Hizi
Hai r het versch il uit als tegoed op een Hizi Hair cadeau kaar t. D eze cade aukaar t is
onbeperk t g eldig, in te leveren bij iedere Hizi Hair sal on en te ge bru ike n voor ee n
beh andeling of de a ansch af van ee n product

▪

Van een produ ct dat wordt geretourneerd mag maxima al 5 0% p rodu ct ver b r ui kt zi j n .

▪

Het pro duct moet b inn en 14 dagen na aan koop bi j Hi zi Hair retou r worden ge bracht.

▪

Een kas sa bon va n d e aan koop is a lle en nodi g wan ne er de ve rkoop ni et op n aam i s
geregis treerd in ons ka ssasysteem.
Indi en er geen g eschikt ver vangend product kan worde n verstre kt ke er t Hizi Hai r he t
totale aa nkoopbed ra g van het product ui t als te goed op e en Hi zi Hair cade aukaar t. Deze
cadeaukaar t is onb ep erkt geldig, i n te l everen bij iede re Hi zi Hair sal on en te ge bru ike n
vo or een beh an delin g of de aanschaf van ee n product.

.

▪

