
MOOI HAAR GARANTIE

DE HIZI HAIR MOOI HAAR GARANTIEVOORWAARDEN

Wij  b ieden a l t i jd  mooi  haar  garant ie  en  hanteren h ierb i j  de vo lgende voor waarden:

MOOI HAAR GARANTIE

 § Ontevredenheid is elke klacht over het eindresul taat van de behandeling waaruit  bl i jkt  dat niet aan de 

verwachting is voldaan door Hizi Hair.

 § Hizi Hair biedt kosteloos een inspanningsgarantie voor het oplossen van de klacht totdat je tevreden bent.

GARANTIE OP TEVREDENHEID OVER PRODUCTEN VOOR THUISGEBRUIK

 § Het product in gekocht in één van de Hizi Hair kapsalons.

 § Wanneer het product niet bevalt  kan dit  geretourneerd worden en wordt een vervangend product verstrekt.

 § Is  het vervangende product hoger gepri jsd dan het oorspronkeli jke product, dan betaal je het verschi l  bi j .

 § Is  het vervangende product lager gepri jsd dan het oorspronkeli jke product, dan keer t  Hizi Hair het verschi l 

ui t  als tegoed op een Hizi Hair cadeaukaar t.  Deze cadeaukaar t is  onbeperkt geldig, in te leveren bi j  iedere 

Hizi Hair salon en te gebruiken voor een behandeling of de aanschaf van een product.

 § Van een product dat wordt geretourneerd mag maximaal 50% product verbruikt  zi jn.

 § Het product moet binnen 14 dagen na aankoop bij  Hizi Hair retour worden gebracht.

 § Een kassabon van de aankoop is al leen nodig wanneer de verkoop niet op naam is geregistreerd in ons 

kassasysteem.

 § Indien er geen geschikt  vervangend product kan worden verstrekt keer t  Hizi Hair het totale aankoopbedrag 

van het product ui t  als tegoed op een Hizi Hair cadeaukaar t.  Deze cadeaukaar t is  onbeperkt geldig, in te 

leveren bi j  iedere Hizi Hair salon en te gebruiken voor een behandeling of de aanschaf van een product.


