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Algemene Voorwaarden Nul181 
  1 december 2019 – gedeponeerd bij KvK 

 

 
1. NUL181 

1.1 Nul181 is een tatoeagestudio (KvK nr. 59116390) en voert haar werkzaamheden uit in de studio gelegen aan de Dorpsstraat 34, 3214 AG, 

Zuidland. 

1.2 Nul181 voldoet aan de voorwaarden van de GGD en leeft de regels van de GGD en de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

strikt na. 

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Nul181, iedere met Nul181 gesloten overeenkomst en op alle door 

Nul181 verrichte werkzaamheden. Ze kunnen ook worden ingeroepen door alle partners, werknemers en alle andere personen die bij en 

voor Nul181 werkzaam zijn, dan wel zijn geweest, met inbegrip van hun erfgenamen. 

2.2 De algemene voorwaarden van de wederpartij of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als Nul181 werkzaamheden op een andere plaats uitvoert dan in de studio in Zuidland, 

zoals bijvoorbeeld op beurzen en bij demonstraties. 

2.4 Afwijking van of aanvulling op de bedingen in deze algemene voorwaarden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Nul181. Deze schriftelijke afspraak geldt eenmalig en voor het specifieke geval. Ook als Nul181 een beding in deze algemene 

voorwaarden – om welke reden ook - niet inroept, geldt dat als eenmalig en voor het specifieke geval. De overige bepalingen blijven in dat 

geval van toepassing. 

 

3. Uurtarief en betaling 

3.1 Nul181 werkt op basis van een vast uurtarief. Materiaalkosten en BTW zijn bij het uurtarief inbegrepen. Betaling geschiedt per pin of contant. 

Nul181 kan de klant een voorschot vragen op de uit te voeren werkzaamheden. 

3.2 Als partijen verschillen van mening over de kwaliteit van het uitgevoerde werk blijft betaling verschuldigd, tenzij Nul181 schriftelijk instemt 

met een andere regeling (zoals een korting, verrekening of kwijtschelding).  

 

4. Verantwoordelijkheid en risico 

4.1 Alle opdrachten aan Nul181 worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de klant.  

4.2 De klant staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Nul181 te laten aanbrengen 

weloverwogen heeft genomen. Nul181 voert geen werkzaamheden uit op, in opdracht of instructie van personen die de leeftijd van 16 jaar 

niet hebben bereikt. Voor personen tussen de 16 en 18 jaar, vindt behandeling/levering uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming op 

het Toestemmingsformulier van Nul181 en in aanwezigheid van diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Nul181 kan om overlegging 

van een legitimatiebewijs vragen, waarvan zij een kopie kan maken. 

4.3 Door opdracht te geven aan Nul181 tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van 

de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is de klant bekend dat de door of namens 

Nul181 aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd. 

4.4 Door opdracht te geven aan Nul181 tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de klant tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, 

niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed 

overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de 

gezondheid van medewerkers van Nul181 of derden in gevaar kan brengen. 

4.5 Nul181 voert geen werkzaamheden uit op huid die nog herstellende is van schade als gevolg van ziekte, operaties of verwonding (waaronder 

begrepen verbranding door de zon). 

4.6 Nul181 voert geen werkzaamheden uit op intieme lichaamsdelen en in beginsel niet op handen, nek of hoofd. 

4.7 Nul181 voert geen werkzaamheden uit op personen die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeren. 

4.8 Nul181 behoudt zich het recht voor om te weigeren om een tatoeage te zetten die als aanstootgevend kan worden beschouwd of gevaar 

voor Nul181 of de klant op kan leveren. 

 

5. Sluiten overeenkomst en uitvoering werkzaamheden 

5.1 Overeenkomsten met de klant worden in beginsel mondeling gesloten. 

5.2 Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het uit te voeren werk met de klant doorgesproken. Pas na ondertekening van het 

toestemmingsformulier van Nul181 wordt de tatoeage gezet. 

5.3 Nul181 kan de werkzaamheden door een derde uit laten voeren. Dit zal uitsluitend gebeuren met uitdrukkelijke voorafgaande instemming 

van de klant. 

 

6. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant 

6.1 De klant is verplicht om:  

a. de huisregels van Nul181 strikt na te leven. 

b. het toestemmingsformulier van Nul181 naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.  

c. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling gegeven instructies (zoals houding en stil zitten) strikt op te volgen. 

d. de aan hem/haar uitgereikte schriftelijke (nazorg)instructies strikt op te volgen. 

e. in geval van acute problemen zich te melden bij een arts, spoedeisende hulp of GGD. 
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6.2 In geval van onduidelijkheid over instructies of nazorg zal de klant dat direct voorleggen aan Nul181. 

6.3 Als de klant de in deze algemene voorwaarden gegeven regels en/of (schriftelijke) (nazorg)instructies niet navolgt dan zijn de gevolgen 

daarvan voor de klant.  

6.4 Als Nul181 als gevolg van nalatigheid van de klant aansprakelijk wordt gesteld voor schade (ongeacht de grondslag daarvan en met inbegrip 

van gevolgschade en reputatieschade) is de klant gehouden om die schade aan Nul181 te vergoeden, met inachtneming van artikel 6:236 

onder h BW (consumentenbescherming algemene voorwaarden). 

 

7. Aansprakelijkheid Nul181 

7.1 Nul181 voert haar werkzaamheden naar eer en geweten uit en met in achtneming van de op haar toepasselijke wet- en regelgeving. Zij zet 

haar kennis en kunde zo goed mogelijk in om de door de klant gewenste resultaten te behalen.  

7.2 De door Nul181 te behalen resultaten betreffen een inspanningsverplichting. Resultaten kunnen niet gegarandeerd worden. 

7.3 Nul181 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies door de klant zoals omschreven in artikel 6.1. 

7.4 Nul181 is niet aansprakelijk voor door derden uitgevoerde werkzaamheden. 

7.5 Nul181 is alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor gevolgschade. 

7.6 Nul181 is in geen geval aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de klant en/of begeleiders van de klant. 

7.7 Een eventueel aan de klant te betalen schadevergoeding is in beginsel beperkt tot het door Nul181 aan de klant in rekening gebrachte bedrag 

voor de werkzaamheden/levering waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. Als dat in het specifieke geval van toepassing is, dan is de 

aansprakelijkheid van Nul181 beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder (bedrijfsaansprakelijkheids)verzekering van Nul181, 

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat onder voornoemde verzekering voor rekening van Nul181 komt. Met verrekening stemt 

Nul181 alleen in als dat met de klant expliciet wordt afgesproken.  

7.8 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de klant niet direct na het ontstaan van de schade redelijke maatregelen 

heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Nul181 niet zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie, een en ander met in achtneming van art. 6:237 sub h BW. 

7.9 Nul181 is alleen volledig voor alle schade aansprakelijk als de klant aantoont dat deze het directe gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van Nul181.  

 

8. Verval van vorderingen 

8.1 Iedere vordering op Nul181, haar partners of werknemers in verband met door Nul181 verrichte werkzaamheden, op welke grond dan ook, 

vervalt binnen 12 maanden na het moment waarop de klant bekend is geworden, dan wel bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze 

vordering.  

 

9. Auteursrecht 

9.1 Als de klant werk wil laten uitvoeren dat mogelijk inbreuk maakt op (auteurs)rechten van derden (bijvoorbeeld het overnemen van een 

afbeelding die afkomstig is van een andere tatoeagestudio), behoudt Nul181 zich het recht voor om voorafgaande toestemming aan de 

desbetreffende derde te vragen voordat het werk wordt uitgevoerd. 

 

10. Geheimhouding en privacy 

10.1 Van de klant ontvangen (schriftelijke) informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Nul181 volgt de bepalingen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

10.2 Nul181 zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend met voorafgaande toestemming verwerken. Zij zal die gegevens uitsluitend vrij 

geven als zij daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een bevoegd gegeven ambtelijk bevel of indien dat noodzakelijk is 

om de vitale belangen van de klant te beschermen. Nul181 is voor deze informatieverstrekking niet aansprakelijk. 

 

11. Toepasselijk recht en geschillen 

11.1 Op deze algemene voorwaarden, alle met Nul181 gesloten overeenkomsten en alle door Nul181 verrichte werkzaamheden is Nederlands 

recht van toepassing.  

11.2 Geschillen worden in eerste instantie in goed overleg met de klant opgelost. Als dat niet lukt, dan is de Rechtbank Rotterdam (in de eerste 

instantie) bevoegd om van het geschil kennis te nemen. 

 

12. Varia 

12.1 Een nietig of vernietigbaar beding in deze voorwaarden of een met Nul181 gesloten overeenkomst, laat de geldigheid van het overige deel 

van deze algemene voorwaarden of deze overeenkomst onverlet. Een beding dat wel voldoet aan de wettelijke vereisten en welke in 

bewoordingen en in strekking overeenkomt met het nietige beding treedt alsdan in de plaats van dat nietige of vernietigbare beding. 

12.2 Derden kunnen aan de door Nul181 uitgevoerde werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
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AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR FUN EVENTS 
 

13. Algemeen 

13.1 Als Nul181 een fun event organiseert, dan gelden de volgende aanvullende algemene voorwaarden.  

13.2 Deze aanvullende algemene voorwaarden voor fun events maken een integraal onderdeel uit van de volledige algemene voorwaarden van 

Nul181. 

13.3 Indien deze aanvullende voorwaarden voor fun events geen afwijkende bepalingen voor een specifiek geval bevatten, dan gelden de artikelen 

1-12 van de algemene voorwaarden van Nul181 onverkort. Voor ‘klant’ wordt in dat geval ‘deelnemer’ gelezen.  

 

14. Minimaal aantal deelnemers, annuleringen 

14.1 Een fun event vindt alleen doorgang bij inschrijving van een minimum aantal van vijf deelnemers. 

14.2 Indien het minimale aantal deelnemers niet wordt gehaald, vindt het fun event geen doorgang en zal Nul181 de klant(en) daarover 

informeren.  

14.3 De deelnemer die zich voor een fun event heeft ingeschreven kan tot 3 dagen voorafgaand aan het geplande fun event de inschrijving 

kosteloos annuleren of aan Nul181 het verzoek doen om de datum van het fun event te verplaatsen.  

14.4 In geval van annulering van een deelname of verzoek tot verplaatsing van de datum van het event 2 dagen voorafgaand aan het event wordt 

25% van de totaalkosten van het fun event in rekening gebracht. 

14.5 In geval van een no show voor een fun event worden de volledige kosten aan de deelnemer(s) in rekening gebracht. Voorafgaande betalingen 

worden in dat geval niet gerestitueerd. 

14.6 Nul181 is bereid om met de deelnemer andere afspraken te maken. Deelnemers kunnen aan deze bereidheid geen rechten ontlenen. 

Uitsluitend afwijkende afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend gaan boven de bepalingen van deze 

algemene voorwaarden.  

 

15. Wijziging of verplaatsing evenement of faciliteiten 

15.1 Nul181 is bevoegd een evenement wegens (onder andere) overmacht te wijzigen, te verplaatsen of te annuleren. 

15.2 In geval van annulering of verplaatsing zal Nul181 te allen tijde in overleg met de deelnemers die zich voor het evenement hebben 

ingeschreven een eerste beschikbare nieuwe datum plannen. Indien het onderling niet lukt om een nieuwe datum te plannen, heeft de 

deelnemer recht op restitutie van de eventueel door hem of haar vooruitbetaalde bedragen indien en voor zover die zien op prestaties die 

op grond van de overeenkomst (in het geheel) niet zijn uitgevoerd. Iedere andere aanspraak, waaronder schadevergoeding, is uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

15.3 Nul181 is bevoegd om zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een naar het oordeel van Nul181 te bepalen 

gelijkwaardig alternatief indien Nul181 dit nodig acht voor een goed functioneren zonder dat Nul181 een schadevergoeding aan de 

deelnemer verschuldigd is. 

15.4 Voor de uitvoering van een event is Nul181 bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, zonder dat de 

deelnemer hiervan (voorafgaand) in kennis wordt gesteld. 

 

16. Minimale vereisten deelnemers 

16.1 Uitsluitend personen van 16 jaar of ouder mogen deelnemen aan het fun event.  

16.2 Nul181 behoudt zich het recht voor om de deelnemer om een legitimatiebewijs te vragen om te kunnen controleren of de deelnemers aan 

de gestelde leeftijdseis voldoen.  

16.3 Deelname aan het fun event is niet toegestaan voor personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs of waarvan wegens een andere 

reden het vermoeden bestaat dat zij niet in staat zijn om op verantwoorde wijze aan het fun event deel te nemen.  

16.4 Nul181 is bevoegd om deelnemers (of desnoods de gehele groep) van (verdere) deelname uit te sluiten indien zij of één van haar 

medewerkers van oordeel is dat één of meerdere deelnemers onder invloed van alcohol of drugs is of indien er een andere indicatie is dat 

de deelnemer niet in staat is om op verantwoorde wijze deel te nemen aan het fun event. 

16.5 De deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften en huisregels van Nul181 na te leven. 

16.6 De deelnemer is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de door Nul181 ter beschikking gestelde materialen. 

16.7 Indien de deelnemer(s) tijdens het fun event weigert (weigeren) om de instructies van Nul181 op te volgen of er door het gedrag van de 

deelnemer(s) een situatie dreigt te ontstaan waardoor het niet langer verantwoord is om het fun event door te laten gaan, is Nul181 

gerechtigd om het fun event met onmiddellijke ingang te beëindigen en / of de deelnemer(s) van het fun event weg te sturen. 

16.8 In geval van uitsluiting van deelname op grond van artikel 16.4 of beëindiging van het fun event op grond van artikel 16.7 heeft de deelnemer 

geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade of kosten. 

 

17. Risico’s en aansprakelijkheid 

17.1 Deelname aan het fun event en het hanteren van machines geschiedt voor eigen rekening, verantwoordelijkheid en risico van de 

deelnemer(s). 

17.2 Nul181 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een event die direct of indirect door de deelnemer wordt geleden (bijvoorbeeld: 

de gevolgen van een ‘prikincident’ met de naald van de machine die door een deelnemer wordt bediend waar de deelnemer een zichtbare 

herinnering aan over heeft gehouden of het aanbrengen van een blijvende (ongewenste) herinnering door een deelnemer aan of op een 

andere deelnemer van het fun event).  

17.3 In geval de deelnemer tijdens het fun event schade veroorzaakt aan het door Nul181 ter beschikking gestelde materiaal of de door Nul181 

voor het fun event ter beschikking gestelde ruimte of tijdens of na afloop van een fun event door Nul181 ter beschikking gesteld materiaal 

‘meeneemt’, dan is de deelnemer gehouden om de schade volledig aan Nul181 te vergoeden. 
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18. Klachten naar aanleiding van een fun event 

18.1 Klachten naar aanleiding van een fun event dienen direct of, in ieder geval, binnen maximaal 3 werkdagen na deelname aan het fun event 

schriftelijk aan Nul181 kenbaar gemaakt te worden (waarbij een e-mail ook als een schriftelijk ingediende klacht geldt).   

18.2 Na het verstrijken van de in 18.2 genoemde termijn van drie werkdagen wordt de deelnemer geacht het geleverde product of dienst van 

Nul181 te hebben goedgekeurd. 

 

19. Beeld- en geluidsopnamen 

19.1 Nul181 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beeld- en geluidsopnames die deelnemers van het fun event zelf maken en op eigen 

initiatief openbaar maken (bijvoorbeeld op social media zoals Facebook en Instagram). 

19.2 Indien Nul181 beeld- en /of geluidsopnames van een fun event wil maken en openbaar maken, dan doet zij dat uitsluitend met voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de deelnemer(s). Nul181 handelt daarbij in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Verzoeken van de deelnemers/betrokkenen met betrekking tot de uitvoering van hun rechten onder 

voornoemde verordening zullen binnen vijf dagen door Nul181 worden ingewilligd.  

 

*** 

 


