
      
 

Verzorging Extensions  
 
Bij een goede verzorging van uw hairextensions horen de juiste 
verzorgingsproducten. Helaas wordt hier echter nog te weinig aandacht 
aan besteed. Bij verkeerde haarverzorging kunnen er na verloop van 
tijd klachten ontstaan. Dit betekent dat u als gewaardeerde klant 
ontevreden bent. Dit is voor u maar ook voor ons erg vervelend omdat 
het immers vrij eenvoudig voorkomen kan worden. Daarom is het 
essentieel dat de klant een goede en duidelijke uitleg krijgt over de 
juiste en passende verzorging van de hairextensions. Dare2hair 
adviseert gebruik te maken van de verzorgingslijnen van Lisap 
Ultimate, Lisap Top Care Repair en Great Hair extensions. De keuze 
hierin hangt af van het type haar van de klant alsmede het type 
hairextensions dat is geplaatst. Het komt wel eens voor dat de klant 
afziet van het advies en de bijbehorende verzorgingsproducten die door 
Dare2Hair worden aangeraden. De klant kan dan besluiten om 
verzorgingsproducten naar keuze te gebruiken. Voor ons is het 
belangrijk u als klant duidelijk te informeren dat alle vorm van garantie 
of tegemoetkoming die wij bieden dan onmiddellijk vervalt. Dare2hair 
heeft dan immers haar best gedaan deze situatie te voorkomen en de 
kans op klachten te voorkomen of te minimaliseren. Bijkomend 
voordeel is dat indien er zich bij één van de door ons geadviseerde 
verzorgingsproducten een probleem voordoet wij dit eerder op kunnen 
lossen omdat we dan de gebruikte verzorgingsproducten al uit kunnen 
sluiten als mogelijke oorzaak van het probleem. 
Om misverstanden te voorkomen en een duidelijk overzicht te krijgen 
welke klanten wel of niet zijn geadviseerd hebben wij een formulier 
ontworpen. Zowel de klant als Dare2hair zal dit ondertekenen nadat de 
hairextensions zijn ingezet en de verzorging is uitgelegd.  



Akkoordverklaring vervallen garantieregeling  

Hierbij geeft de klant akkoord een duidelijke uitleg over de 

haarverzorging te hebben gehad en hierna desondanks af te zien van 

de passende, aangeboden verzorgingsproducten. Tevens is de klant 

zich ervan bewust dat bij eventuele klachten in combinatie met het 

gebruik van andere, dan de door ons geadviseerde, 

verzorgingsproducten er geen ondersteuning/vergoeding in welke 

vorm dan ook gegeven kan worden.  
 

Ondergetekende klant  
 
 
Naam: ______________ 

 

Plaats: ______________  
 
 
Datum: ______________  
 
 
Paraaf: ______________ 
 
 
 
 
 
Ondergetekende Dare2hair 
 
 
Paraaf: ______________  

                      

 



 


