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ALGEMENE VOORWAARDEN / REGLEMENT STUDIO FANCYRELLA 2023  
STUDIO FANCYRELLA ( De algemene voorwaarden van onze entertainment bureau Makeover Kids zijn eveneens 
van toepassing voor onze  vestiging Studio Fancyrella , Herenstraat 80 , Rijswijk) 

VOORWAARDEN RESERVERINGEN KINDERFEESTJES EN ARRANGEMENTEN 

Voor vragen en info kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken, maar al onze definitieve 
reserveringen gaan via ons contact formulier en per e-mail. 
 
Wanneer wij een akkoord van u hebben, ontvangt u uw boeking digitaal per e-mail. Daarnaast 
zenden wij u een betaallink om uw reservering vast te leggen.

Reserveringen: 

Wanneer u een reservering plaatst via onze website, dient u akkoord te gaan met het feit dat u de 
algemene voorwaarden heeft doorgenomen en hiervan op de hoogte bent ( gesteld)  
De algemene voorwaarden kunt u inzien via onze website bij het plaatsen van een reservering 
onder het kopje ‘’Algemene voorwaarden en regels’’  
Vanaf het moment dat u akkoord gaat met het plaatsen van een online reservering, bent u 
automatisch betalingsplichtige wat betreft de aanbetaling voor uw boeking. Namelijk zullen wij 
vanaf dat moment de datum en het tijdstip voor u vasthouden.  
Wanneer u uw reservering online indient, bevestigd u deze gelezen te hebben en gaat u 
automatisch akkoord met alle genoemde voorwaarden & regels van ons reglement. 

Om uw reservering succesvol af te ronden dient u de (aan)betaling vermeld op de boeking in uw e-
mail te voldoen. Wanneer de (aan)betaling succesvol ontvangen is, wordt u automatisch ingeboekt 
op de gekozen datum. De aanbetaling is afhankelijk van het arrangement of pakket dat u heeft 
geboekt.   

Indien u online heeft gereserveerd en akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden waarbij 
u hiervoor digitaal akkoord heeft ondertekend, bent u betalingsplichtige wat betreft de aanbetaling 
gefactureerd in de email bevestiging. ( de online betaallink van uw reservering) 
Bij uitblijf van betaling, zullen wij te alle tijden € 50 annuleringskosten in rekening brengen voor 
betalingsverzuim en het niet nakomen van de betaalafspraak m.b.t uw reservering.  
 
Rekening houdend met andere aanvragen en onze agenda is het van belang dat u de reservering 
binnen 5 dagen ( mits anders aangegeven) na ontvangst van de bevestiging voldoet. Het 
overschrijden van een betalingstermijn is op eigen risico. Dan kan het zijn dat de door u gekozen 
datum en tijdstip niet meer beschikbaar is. 

Aanbetaling en restant betaling van uw reservering:

De aanbetaling van een spa arrangement of kinderfeestje is minimaal € 150 afhankelijk van het 
concept. Voor arrangementen vanaf 2 personen of losse behandelingen kan dit bedrag verschillen 
afhankelijk van wat u geboekt heeft.  
 
Het resterende bedrag van uw boeking kunt u voldoen op lokatie aan de balie met pin. 
Het is niet toegestaan om achteraf te betalen. De volledige betaling dienen wij uiterlijk op de datum 
van uw boeking te hebben ontvangen ( afhankelijk van het concept)   
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Wijzigingen van een gereserveerd kinderfeestje  
 
Het definitief aantal kinderen voor een kinderfeestje kunt u tot maximaal 24 uur van te voren  
doorgeven. Het is mogelijk dat hiervoor een meerprijs in rekening wordt gebracht indien van 
toepassing.  
 
Overige wijzigingen van uw boeking dient u maximaal 7 dagen op voorhand door te geven 
(afhankelijk van het concept) 
 
Afmeldingen of wijzigingen op de dag van uw boeking of het kinderfeestje zelf, worden niet in 
mindering gebracht. Wijzigingen mbt data en tijden gaan geheel in overleg afhankelijk van de 
planning en beschikbaarheid. 

Annuleren of verzetten van kinderfeestje of arrangement in onze salon 
 
Indien u een reservering heeft gemaakt kunt u deze na 24 uur niet meer kosteloos annuleren 
omdat we dan het plekje voor u al hebben vastgelegd. 
 
Wanneer de reservering te laat geannuleerd wordt de volledige aanbetaling ingehouden. Wij 
maken geen uitzonderingen.  

Indien u uw reservering genoodzaakt bent te verzetten, op korte termijn ( 14 dagen tot 24uur voor 
datum ) betaald u eenmalig € 50 excl. BTW bij voor het reserveren van een nieuwe datum. 

Indien u de datum van uw reservering wilt verzetten terwijl uw boeking niet gepland staat op zeer 
korte termijn in de komende 14 dagen, betaald u eenmalig € 25 excl. BTW voor het boeken van 
een nieuwe datum.  

Annuleren van uw afspraak in onze salon ( losse behandelingen)  

Indien u uw afspraak wilt verzetten verzoeken wij u vriendelijk te bellen of te mailen naar 
info@fancyrella.nl  
Afspraken voor losse behandelingen kunnen kosteloos verzet worden tot 48 uur voor datum.  
Indien u uw afspraak wilt verzetten maar deze de komende 48 uur is geboekt, betaald u eenmalig 
€ 25 excl. BTW voor het plannen van een nieuwe afspraak. Indien u uw afspraak volledig annuleert 
zal de aanbetaling van uw reservering ingehouden worden.  

Annuleren van een kinderfeestje n.a.v veranderingen in de wet of corona maatregelen 
 
Indien u een kinderfeestje of arrangement gepland heeft staan en n.a.v het corona virus de regels 
vanuit de wetgeving zijn aangescherpt of gewijzigd EN het door u gereserveerde concept in strijd 
is met de regels van het RIVM, kunt u het feestje in overleg kosteloos verzetten of inhalen binnen 1 
jaar.  
U bent het aanbetaalde bedrag dus niet kwijt, maar u krijgt de mogelijkheid om het voor een van 
onze diensten te gebruiken binnen 1 jaar tijd. 
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Verplichte aanwezigheid 
 
Tijdens kinderfeestjes is de aanwezigheid van minimaal 1 ouder of verzorger gedurende een 
reservering verplicht. ( Advies: voor kinderen tot 6 jaar) 
 
Studio Fancyrella is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van spullen o.i.d 
Indien u een reservering heeft valt het geheel onder uw eigen verantwoording om tijdig aanwezig 
te zijn. 
I.v.m onze planning en het voorkomen van uitloop, is het zeer van belang vroegtijdig aanwezig te 
zijn. Hierin maken wij geen uitzonderingen en zijn niet verantwoordelijk. Afhankelijk van de 
reservering kunnen er eventueel extra kosten in rekening gebracht worden. De extra kosten voor 
uitloop van kinderpartijtjes bedraagt ten minste € 75 per uur excl. BTW. 
Deze kosten kunnen ter plekke in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid: 

Indien sprake van een ongeval en/of schade ten tijde van uw boeking, waarbij gast(en) betrokken 
is ( zijn), kan een beroep worden gedaan op u (hen) eigen verzekering. De gast(en) is ( zijn) 
aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van Studio Fancyrella als mede materiaal 
dat ten behoeve van het feest in gebruik wordt gegeven aan de gast(en). 

Deelname aan het feest is geheel vrijwillig. Alle betrokkenen tijdens het feest, participeren geheel 
op basis van vrijwilligheid. Het is niet mogelijk om bij ongevallen en/of schade. Makeover Kids / 
Studio Fancyrella of enig lid van de leiding in zijn functie of in privé, tijdens het feest in zijn functie 
of in privé aansprakelijk te stellen voor schade of gederfde inkomsten. 
 

Wanneer u aanbetaald voor een reservering gaat u automatisch akkoord met de bovengenoemde 
voorwaarden van Makeover & Kids en Studio Fancyrella 
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