Disclaimer
An Chi
An Chi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63619474 en met het
BTW nummer NL438969960B01.
Inhoud
De informatie die door An Chi wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die
als betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid hiervan kan echter
niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder
moment zonder aankondiging gewijzigd worden.
Aansprakelijkheid
Aan verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. An Chi kan niet
garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. An Chi aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte
informatie. An Chi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet
door An Chi ontwikkeld zijn en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website
van An Chi.
Gevonden voorwerpen
An Chi is niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen. Bij het verlies van een voorwerp kunt u
contact opnemen met An Chi en naar de salon komen. In de salon kan gecontroleerd worden
of het verloren voorwerp aanwezig is.
Verantwoordelijkheid
De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de
informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer
mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor
commerciële doeleinden. De Afnemer is verplicht aanwijzingen van An Chi omtrent het
gebruik van de informatie op te volgen. Over de inhoud van deze website bestaat geen
overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 van de Auteurswet
worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.
An Chi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onwel worden van haar klanten ten
gevolge van het vooraf aan een behandeling consumeren van alcohol, drugs en/of andere
geestverruimende middelen. Wanneer dit wel het geval is dient u dit aan te geven.
Reserveringen
Reserveringen bij An Chi kunnen via de website, telefonisch of persoonlijk in de salon gedaan
worden. Indien een afspraak bij An Chi om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit
2 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.
Let op: niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken worden door ons niet terug betaald.

