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ONZE WERKWIJZE, BELANGRIJKE INFO & TIPS 

• Wij adviseren u altijd even te bellen of whatsappen naar onze klantenservice 
om zeker te weten dat de gewenste datum en tijdstip beschikbaar is 

• Onze klantenservice is tijdens onze openingstijden via WhatsApp te bereiken 
via 06-39189668

• Indien er een datum/tijdstip is afgestemd, dient u het contact formulier via de 
website in te vullen om online te reserveren. 

• Uw contact formulier wordt in behandeling genomen en u krijgt een 
prijsopgave . Het kan zijn dat u hierover wordt gebeld maar meestal gaat dit 
via de e-mail. 

• Indien u akkoord gaat met uw reservering, krijgt u een bevestiging en een 
betaallink toegezonden. Uw reservering is dan succesvol ingeboekt. 

• De aanbetaling voor een kinderfeestje is minimaal € 150  
Voor overige reserveringen of losse behandelingen is dit bedrag afhankelijk 
van wat u boekt. 

• Wijzigingen in uw pakket dient u minimaal 7 dagen voor datum door te 
geven. 
Het aantal kinderen kunt u tot 24 uur van te voren wijzigen.  
Indien van toepassing zal de meerprijs hiervan in rekening gebracht worden.  
Afmeldingen of wijzigingen op de dag zelf worden niet in mindering gebracht. 

• Gelieve op tijd te komen naar uw reservering i.v.m de strakke planning van 
onze agenda. 

• Het resterende bedrag kunt u op de dag van uw reservering voldoen  
via PIN BETALING. Achteraf betalen is niet mogelijk. 

Studio Fancyrella 

Herenstraat 80

2282 CA, Rijswijk 
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• Indien uw boeking is bevestigd kunt u binnen 24 uur kosteloos annuleren. Na 
de 24 uur gelden onze algemene voorwaarden en zijn annuleringskosten van 
toepassing. 

• Reserveringen die de komende 8 weken plaats zullen vinden kunnen niet 
kosteloos geannuleerd worden. Restitutie op de aanbetaling is dus niet 
mogelijk. In overleg kunnen we uiteraard altijd met u meedenken voor een 
passende oplossing of het verzetten van uw reservering. 

• Indien u door ziekte of omstandigheden genoodzaakt bent uw reservering te 
verzetten verzoeken wij u dit z.s.m schriftelijk door te geven.  
Reserveringen die verzet moeten worden 14 dagen voor datum kost 
eenmalig € 25 excl. BTW 

• Wanneer u genoodzaakt bent lastminute uw reservering te verzetten 72 uur 
van te voren kost het eenmalig € 50 excl. BTW
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• Studio Fancyrella is gevestigd in de herenstraat 80 in winkelcentrum Oud-
Rijswijk. 

• Het is mogelijk om kinderen af te zetten en weer tijdig op te halen. Dan kunt u 
even boodschappen of inkopen doen. Er zijn diverse leuke winkels in de 
straat gevestigd. 

• Tot 6 jaar adviseren wij wel dat er minimaal 1 ouder/begeleider aanwezig is 
gedurende de boeking of afspraak. 

• Er kunnen tijdens een boeking maximaal 3 volwassenen mee als begeleiding 
( waarvoor geen arrangement is geboekt) De toeslag hiervoor bedraag € 10 
per persoon inclusief koffie/thee/lekkers. 

• Tegen betaling kunt u in onze studio ook gebruik maken van onze roze 
minibar. Drankjes vanaf € 2  
Hapjes, borrelplateaus & snacks kunt u indien gewenst bij uw online 
reservering toevoegen. Deze zijn gemakkelijk naar keuze aan te vinken. 

• Het is niet toegestaan om eigen consumptie mee te brengen naar onze 
salon, mits in overleg anders overeengekomen of tegen vergoeding. 
Toeslag voor het brengen van eigen taart kost € 10 eenmalig
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WIST U DAT……. 

• In onze studio een hele leuke feest & accessoires winkel is gevestigd met de 
leukste trends en speelgoed, gadgets, accessoires zoals tassen, tiara’s , 
schoolspullen, topmodels & sieraden  
Via onze website kunt u ook online shoppen. 

• Het ook mogelijk is om bijvoorbeeld een cadeaubon met shop tegoed voor 
onze winkel/webshop te kopen? Dan kan de jarige na afloop zelf shoppen in 
ons winkeltje. Deze cadeaubon is ook geldig voor het reserveren van een 
nieuwe arrangement.

• Verjaardag tip* Wanneer je zakcentjes ( shoptegoed) voor je verjaardag 
ontvangt tijdens je feestje, kun je na afloop van je verjaardag shoppen in 
onze winkel! 

 
 

 

Studio Fancyrella

Herenstraat 80 
2282 CA Rijswijk ( Oud-Rijswijk centrum) 

Parkeertip*  

in de Schoolstraat of Steenlaan Parkeren  
maandag t/m zondag gratis tot 18:00 

Klantenservice: 06-39189668 

Email: info@fancyrella.nl  
Website: www.fancyrella.nl
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