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Opstarten van een abonnement
Het opstarten van een abonnement gaat eenvoudig via de website van de Marebrug
Cosmetische kliniek. U dient zelf een inlognaam en wachtwoord te kiezen, om vervolgens in
een beveiligde omgeving terecht te komen. Hier kunt u het abonnement opstarten en de
betaling verrichten. Of u geschikt bent voor een abonnement kan pas aangegeven worden na
een persoonlijk consult met de huidspecialist of arts, werkzaam binnen de Marebrug
Cosmetische kliniek. Aan de hand van uw persoonlijke wensen, gezondheid en eventueel
medicijngebruik, zal er een behandelplan op maat gemaakt worden. Aan de hand van deze
behandelplan wordt er gekeken welke abonnement eventueel geschikt is. Een abonnement
die door uzelf wordt afgesloten, zonder dat er een onderliggende behandelplan van de
Marebrug Cosmetische kliniek ten grondslag ligt, geeft geen recht op behandelingen.

Soorten abonnementen
Er zijn diverse abonnementen beschikbaar. Soms is een abonnement niet de juiste oplossing,
omdat er kortdurend behandeld gaat worden.De abonnementen zijn doorgaans geschikt
voor degene die hun resultaten willen onderhouden, of op langer termijn aan
huidverbetering wilt blijven werken. Met alle behandelingen die binnen de Marebrug
Cosmetische Kliniek worden aangeboden, wordt het verouderingsproces van de huid,
hooguit vertraagd, maar nooit gestopt. Om het resultaat van uw behandeling zo goed
mogelijk vast te houden, raden wij daarom altijd een onderhouds behandelingen aan. De
specialisten en artsen van de Marebrug Cosmetische kliniek adviseer u graag daarin.

Voordeel van een abonnement
Door met regelmaat behandelingen uit te voeren, optimaliseert u het gewenste resultaat.
Een abonnement geeft korting op overige producten die in de kliniek wordt verkocht.

Looptijd abonnement
Alle abonnementen heeft een looptijd van minimaal 3 maanden, daarna wordt het per
maand automatisch verlengd. Ingangsdatum van het abonnement is op het moment van
afsluiten, waarbij de eerste maandtermijn is betaald.  De verlengingsdatum is iedere keer op
de datum van afsluiten en een maand verder. Voorbeeld: Abonnement wordt afgesloten op 8
April, waarbij de betaling van het eerste maandtermijn geschiedt voor of op 8 April. De
eerstvolgende verlenging en betaling is dan op 8 Mei.

Wijzigingen en Opzegging abonnement
Alle abonnementen zijn na de minimale looptijd van 3 maanden, per maand opzegbaar.
Wijzigingen kan na de eerste 3 maanden ten allen tijde worden doorgevoerd. Wijzigingen en
opzeggingen kan eenvoudig online geregeld worden via de beveiligde inlog op de website
van de Marebrug Cosmetische kliniek.

Diensten
De behandelingen die binnen de abonnementen vallen, staat aangegeven op de website.
Marebrug Cosmetische kliniek behoudt zich het recht om de aangeboden diensten jaarlijks
te herzien en aan te passen. Wanneer dit het geval is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.



De frequentie en aantal behandelingen is afhankelijk van het op maat gemaakte
behandelplan en kan per persoon verschillend zijn. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek
wordt dit met u besproken. Marebrug Cosmetische kliniek behoudt zich het recht het
abonnement eenzijdig te beëindigen, indien de gewenste resultaten niet te behalen valt, of
de frequentie van de behandelingen dusdanig veranderd in de loop van de tijd, dat het
abonnement daar niet meer geschikt voor is. Diensten en/of behandelingen zijn
persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar aan derden.

Betalingen
Betalingen geschiedt maandelijks via automatische incasso. Bij in gebreke blijven van een
betaling, behoudt de Marebrug Cosmetische kliniek zich het recht om geen behandeling uit
te voeren of de reguliere prijs voor de behandeling in rekening te brengen.


