
 
Algemene voorwaarden/richtlijnen :                                                  

• Indien u gereserveerd heeft en vertraagd bent, wachten wij maximaal 5 minuten na het tijdstip waarop uw 
daadwerkelijk zou gaan zonnen. 

• door het huidtype analyse formulier word er persoonlijk advies gegeven door onze zonconsulent  
• Maak geen gebruik van de zonnebank als u jonger bent dan 18 jaar. 
• Uw Suncardpasje blijft eigendom van de zonnestudio 
• Suncard tegoeden worden niet meer omgezet naar geld 
• Met uw suncard kunt u geen producten aanschaffen dit is alleen zontegoed. 
• Uw suncard blijft 1 jaar geldig naar opwaardering  
• Cadeau bonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld. 
• Eigen Creme mee? vraag aan de medewerkers of deze voldoet aan de eisen om schade te voorkomen aan de 

acryl plaat van de zonnebank Biodermal, Nifri en zonnebank olie zijn verboden bij ons!!! 
• Na het zonnen is het de bedoeling dat u zich spoedig omkleed en de cabine schoon achterlaat. Wij verzoeken na 

gebruikmaking van de handdoek, deze in de wasmand achter  te laten. 
• Een  geleende UV bril van de zonnestudio dient u na uw zonnesessie bij de receptie in te leveren   
• Indien u zich wilt opfrissen of make-up wilt aanbrengen kunt u gebruik maken van de make-up/ verzorgingshoek 

in de gang. 
• Niet onnodig de zonnebank-cabine bezet te houden. 
• Bouw de bezonningstijd langzaam op en overdrijf niet. Geef uw huid de tijd om te reageren en zich aan te passen. 

Plotse overdreven bezonning wordt sterk afgeraden. 
• Mocht u toch enige zonnebrand oplopen, dan betekent dit dat u de tijd de volgende keer moet verminderen. 

Wacht ook tot de roodheid volledig verdwenen is voor u nogmaals in de zon of onder de zonnebank gaat. 
• Wij zijn niet aansprakelijk voor verbranding en of letsel 
• Wanneer u na een 10-tal sessies, gespreid over een 3-tal weken geen verdonkering meer waarneemt, dan heeft 

verder aandringen ook geen zin en heeft u uw maximale bruinig waarschijnlijk bereikt. 
• Bouw na een kuur een rustperiode van minimum 48 uur in. Zo krijgt uw afweermechanisme in uw huid de tijd om 

uw huid te controleren en eventuele schade te repareren. 
• Staak uw zonnekuur bij elke huidreactie (hoe miniem ook) en raadpleeg een dokter vooraleer u verder doet. 
• Gevoelige huiddelen zoals littekens en tatoeages dienen te worden beschermt tegen blootstelling van 

ultraviolette straling 
• Ga met een gereinigde huid onder de zonnebank (d.w.z. geen resten van parfums, cosmetica, enz…) 
• Gebruikt U medicijnen (tijdelijk of doorlopend) lees dan steeds de bijsluiter en ga na of deze geen 

overgevoeligheid voor Uv-stralen kunnen veroorzaken. 
• Maak bij voorkeur geen gebruik van allerhande producten, deze kunnen de voorziene UV-dosis beïnvloeden, 

waardoor de voorgeschreven tijden niet meer kloppen. 
• Neem slechts 1 zonnebad per dag (ofwel in de zon ofwel onder de zonnebank). De combinatie van de 2 kan tot 

over bezonning en aldus zonnebrand leiden. 
• Gebruik een speciaal UV-bril. Rechtstreeks Uv-licht in de ogen kan tot een aantal aandoeningen leiden. De ogen 

sluiten of een gewone zonnebril gebruiken zijn om diverse redenen geen afdoend alternatief. 
• Bij vernieling en of  vermissing zijn wij genoodzaakt aangifte te doen. 

Door de hierboven vermelde  richtlijnen op te volgen, bent u in staat om uw eigen zonnekuur op te volgen en op een 
verantwoorde manier om te gaan met zonnebank.       
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