
Huisregels. 

Iedereen is van harte welkom in de studio Royal Ink, I.v.m de drukte hebben wij enkele huisregels 
opgesteld die het proces begeleiden en het voor klant en artiest veilig en comfortabel maken.

De studio is open voor inloop tijdens openingsuren DI t/m ZA 12:00/18:00 uur.

Wij vinden het belangrijk dat u als klant op het gemak bent in onze studio, wij nemen ons werk 
zeer serieus en beiden u de hoogst haalbare kwaliteit. Dit onder een ontspannen sfeer met goede 
muziek en slechte grappen !

Graag vragen wij u onze studio/artiesten te respecteren en de huisregels nauw op te volgen.


Onze studio hanteert de hygiene regels van de GGD die wij zelfs hebben aangescherpt naar onze 
eigen normen. Hygiene staat bij ons op de eerste plaats !


Bij het maken van de afspraak zowel als de afspraak zelf mag u maximaal 1 volwassen persoon 
meenemen, geen kinderen i.v.m de 1,5m regel en de hygiene te behouden.

Het is niet mogelijk uw afspraak te maken via social media/telefoon/email. 

Er word een contante aanbetaling gehanteerd bij het vastzetten van uw afspraak.

Prijs opgaves doen wij alleen in de studio. Dit omdat het varieert per persoon/ontwerp. Wij doen 
dit niet via telefoon/email of socials.


Cliënten onder invloed van alcohol en/of drugs worden geweigerd, als er bij de afspraak blijkt dat 
is sprake is van gebruik dan vervalt de afspraak en ben je de eventuele aanbetaling kwijt.


Huisdieren zijn niet toegestaan in de studio.


Eten en drinken is toegestaan in de wachtruimte. Er mag geen eten en of drinken worden 
genuttigd bij de werkplekken van de artiesten. Roken is niet toegestaan in de studio.


De studio behoudt het recht projecten te weigeren die tegen onze principes en normen in gaan. 
Denk hierbij aan racistische tekens en/of aanstootgevend symbolen / teksten. 

Houd rekening met persoonlijke hygiene en de impact van het krijgen van een tattoo. Kom schoon 
en gewassen naar de studio, probeer goed te slapen en te eten van te voren.


Het kan zijn dat er inkt spetterd op je kleding. Deze gaat er niet uit in de was, wij zijn hier niet 
aansprakelijk voor dus neem gepaste (oude ) kleding mee.


Bij het niet nakomen van de afspraak kan de aanbetaling komen te vervallen. 

In overleg kan deze worden geretourneerd. Bij wijzigen van een ontwerp dient dit tijdig besproken 
te worden en behoud de artiest het recht de afspraak te wijzigen/annuleren. 

Wij hanteren een formulier bij het maken van afspraken met uw gegevens erop. 


Deze worden tijdelijk bewaard en verwijderd nadat uw afspraak is geweest. Lees deze goed door. 

U behoud het recht enkele gegevens te weigeren indien u dit niet prettig vind. 


Wij maken voor iedere klant een unieke tekening/ontwerp. Deel deze niet met andere s.v.p. onze 
artiesten maken deze speciaal voor u als klant en mogen daardoor ook niet gezet worden in een 
andere studio. (tenzij anders overeengekomen ) voor het beste resultaat vragen wij vrijheid in deze 
ontwerpen als artiest zijnde. Zo krijg u als klant een uniek ontwerp. Ook zullen wij uw ontwerp 
NOOIT gebruiken voor andere klanten of een tweede keer maken.


Onze artiesten werken op verschillende manieren met hun agenda, dit word u uitgelegd in de 
studio. We proberen u zsm in te plannen en de agenda’s zo kort mogelijk te houden.


Het is helaas niet mogelijk om te pinnen in de studio. Aanbetalingen dienen Contant te worden 
voldaan. In overleg is betaling via bank ( tikkie/betaalverzoek ) mogelijk op uw afspraak.


We zien u graag in onze studio en hopen zo dat we iedereen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Mochten er nog vragen zijn stel deze dan gerust, wij staan voor u klaar.
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