
Een voorschot wordt betaald bij het maken van uw afspraak. Dit kan : 

Sarasin Clinic

Kortrijksesteenweg 20

9830 Sint-Martens-Latem

De prijs van de algemene Fillers is €300 voor 1 ml spuit (voor filler behandeling van traangoot of neus hanteren

we andere prijzen)  ) , indien de spuit niet volledig werd opgebruikt wordt deze verwijderd wegens hygiënische &

steriliteit maatregen.  

Wanneer er een asymmetrie is ten gevolge van het plaatsen van de filler dan kan u binnen de 2 weken terug

komen voor een gratis bijwerking. (Enkel binnen de 2 weken en enkel wanneer er een asymmetrie is, dus niet

wanneer u extra volume wenst! ) 

Wanneer onze arts het niet eens is met uw wensen betreffende esthetische behandelingen heeft hij het recht

uw behandeling alsnog last minute te weigeren. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

T E R M S  &  C O N D I T I O N S
VOORSCHOTTEN

ANNULATIE

Annuleren van uw afspraak kan tot 2 werkdagen voor de afspraak. Wanneer dit niet gebeurt in deze termijn

wordt uw voorschot ingehouden.

Esthetische afspraken (injectables, PRP,Hifu, Microneedling +RF) kunnen verplaatst worden mits dit 1 week

voor de afspraak wordt aangevraagd. 

Wordt verplaatsing van uw afspraak last-minute aangevraagd of u komt niet opdagen voor uw behandeling

dan wordt uw voorschot ingehouden.

Wij hebben het recht om onze behandelingen te annuleren en de voorschot in te houden wegens het niet

nakomen van bovenstaande afspraken.

Komt u meer dan 30 minuten te laat dan hebben wij het recht uw behandeling te annuleren en uw

voorschot in te houden.

FOTO & FILM

U geeft Sarasin Clinic de toelating om foto's en filmpjes te maken van uw behandeling en resultaat. 

Dit zal enkel dienen voor de website en social media. Wanneer u dit niet wenst gelieve dit duidelijk aan te

geven.

FILLERS

Online via de site = betaling bij boeking

Telefonisch of sociale media = betaling via betaallink

In onze Clinic = betaling rechtstreeks

Enkel wanneer uw voorschot betaald werd zal uw boeking geregistreerd worden.

LET OP  : niet betalen van een voorschot = GEEN boeking voor een behandeling.

Voorschotten worden niet terugbetaald en blijven 1 jaar geldig. De reeds betaalde voorschot kan enkel gebruikt

worden voor de behandeling waarvoor u de voorschot betaald heeft. Dit is dus niet geldig voor andere

behandelingen.


