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1. Boekingen: 
a. Om te kunnen boeken stuurt u een e-mail via www.pitje.be. In deze e-mail 

vermeld u: 
- Datum 
- Locatie 
- Hoeveel kindjes er ongeveer zullen zijn / het aantal uren 
- Thema van het feestje 

 

b. U krijgt 14 dagen tijd om toe te zeggen op de gevraagde prijs  + vervoerskosten +  algemene 
voorwaarden. 
 

c. Pitje vraagt €30,00 euro per begonnen uur. In deze prijs is inbegrepen: het gebruikte 
materiaal en uurloon. 
 

d. Vervoerskosten worden berekend vanaf de vestigingslocatie van Pitje tot de opgegeven 
locatie. Dit in heen en terugrit.  Deze kosten bedraagt € 0,50 per km. 

 

e. De klant voorziet een parkeerplaats voor de grimeur. Indien het betaald parkeren is, worden 
deze kosten aan u aangerekend.  Deze kunnen nog aan de prijs toegevoegd worden. 

 

2. Annuleren: 
a. Tot 14 dagen voor de geboekte datum kunt u kosteloos annuleren.  

 

b. Indien u binnen de 14 dagen voor de boekingsdatum annuleert word er 20% van de 
afgesproken prijs in rekening gebracht.  
 

c.  Pitje heeft het recht om de opdracht kosteloos te annuleren in geval van uitzonderlijke 
onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte, ongeval,…), indien er geen vervanging mogelijk is.  
 

3. Betaling: 
a. De betaling gebeurt ter plaatse voor de afgesproken werkzaamheden.  

 
4. Benodigdheden 

a. Indien mogelijk voorziet u: 
- een tafel van ongeveer 1m² 
- 2 stoelen  
- mogelijkheid tot proper water / een emmer proper water. 
- Een beschutte plek  

 

b. Indien het bovenstaande niet mogelijk is, dient u dit tijdig te laten weten. Hierdoor kan een er 
kleine extra vergoeding aangerekend worden. 
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5. Aansprakelijkheid: 
a. Pitje is niet verantwoordelijk voor schade aan materialen of personen, hetzij 

er sprake is van opzet, grote schuld of nalatigheid. 
 

b. De materialen die door Pitje gebruikt worden zijn vrij voor volgende allergenen: 

- Parfum/ fragrance 
- Propylene glycol 
- … 

 

c. Indien u toch reageert op de gebruikte materialen verwijder het dan meteen van de huid met 
zeep en water om verdere irritatie te voorkomen. 
 

d. Roodheid vlak na het verwijderen is mogelijk door het wrijven op de huid. Wacht enige tijd, 
dan trekt dit normaal weg. Indien dit niet het geval is, kan het zijn dat uw kind overgevoelig is 
voor een stof uit de schmink. (Pitje is niet verantwoordelijk voor de mogelijke allergische 
reacties) 

 

e. Indien de persoon huidproblemen (eczeem, windpokken,…)heeft, kan de persoon geweigerd 
worden voor de schminkactiviteit. 

 

f. Indien de persoon wonden/ recent littekenweefsel heeft op het gevraagd lichaamsdeel, dan 
kan dit lichaamsdeel geweigerd worden. Zodat deze huid mooi kan herstellen. 
 

g. Bij sommige kleuren kan er een lichte kleurzweem achterblijven, na het verwijderen. Normaal 
is deze gemakkelijk te verwijderen met babyolie.  
 

h. Voor het verwijderen van deze schmink op waterbasis, wordt er aangeraden om de huid eerst 
in te wrijven met zeep en daarna af te spoelen/ reinigen met water.  

 

6. foto’s 
a. Wegens de wet op de privacy, wordt er gevraagd voorheen even te informeren of de 

aanwezige kindjes gefotografeerd mogen worden tijdens de schminkactiviteit en dit voor 
aanvang te melden.  
Mogelijks wordt er gevraagd om hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. Op dit 
formulier staat waarvoor de foto’s gebruikt worden.  
 

b. Indien u toch een foto van uw kind tegen komt en hier bezwaren tegen hebt, gelieve Pitje 
hiervoor te contacteren, zodat de foto kan verwijderd worden.  

 

Ondertekend voor akkoord       datum          /          / 


