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Actievoorwaarden zomeractie laserontharing 
 

 De 25% korting is van toepassing op een abonnement laserontharing van 8 behandelingen 
voor oksels, bikinilijn of oksels + bikinilijn indien de eerste behandeling van dit abonnement 
plaats heeft in juni, juli of augustus 2019. 

 Een abonnement dient in zijn geheel te worden betaald op het moment van de eerste 
behandeling en heeft een geldigheid van 2 jaar vanaf het moment van betaling. Een 
abonnement kan niet in termijnen worden betaald. 

 Een afgesloten en betaald abonnement kan niet worden gerestitueerd tenzij het volgende 
punt van toepassing is. 

 Mocht de behandeling om dringende (medische) redenen voortijdig moeten worden 
stopgezet, dan kan een deel van het abonnement worden gerestitueerd na overlegging van 
ondersteunende (medische)documentatie van die dringende reden.  

 De behandeling wordt uitgevoerd door een Huidtherapeut van Velthuis kliniek op één van 
de hierna genoemde Velthuis kliniek locaties. 

 De volgende vestigingen van Velthuis kliniek doen mee aan de actie: Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven, Enschede, Hilversum, Rotterdam en Velp. 

 Een afspraak kan worden gemaakt via www.velthuiskliniek.nl of via 088 - 7785201 

 Indien een voor juni, juli of augustus geboekte eerste afspraak van het abonnement van 8 
afspraken op verzoek van de cliënt wordt verzet naar een moment buiten de actieperiode, is 
de korting niet van toepassing.  

 De korting wordt verrekend op het moment van betaling van het volledige abonnement in 
de kliniek op het moment van de eerste behandeling. 

 Behandelingen  met injectables en plastisch chirurgische ingrepen zijn uitgesloten van de 
actie. 

 De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties 

 De korting is uitsluitend van toepassing op de behandeling zelf en is niet van toepassing op 
producten die los bij een behandeling worden aangekocht. 

 De korting is niet van toepassing op een consult. 
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