
Toestemmingsformulier       Dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld en wordt mits nodig, alleen getoond aan de toezichthouders van de GGD en de NVWA.

Informatie voor de cliënt bij dit toestemmingsformulier:

Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de tatoeëerder op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden getatoeëerd. Tatoeëren 
en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals in dit formulier aan u wordt uitgelegd. U krijgt aanwijzingen over 
nazorg om u te helpen de  effecten te minimaliseren. Het is normaal dat tatoeëren gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het 
genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen. Sommige complicaties kunnen verband houden met 
uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat de tatoeëerder daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaat-
regelen nodig zijn. Tatoeages zijn blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van de inkt die is gebruikt, dat ze niet goed kunnen worden verwijderd. Bij twijfel 
behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen.

Laat geen tatoeage aanbrengen:
• als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
• als u onder de invloed van alcohol of drugs bent;
• op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.

De volgende omstandigheden of aandoeningen brengen mogelijk een hoger risico van complicaties met zich mee:

1) Huid:
a) (huid)infectie ongeacht de locatie en de soort infectie
b) allergieën (geef aan of u een allergie hebt, bijvoorbeeld latexallergie, allergie voor metalen en conserveringsmiddelen)
c) huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken
d) eventuele huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis)
e) huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloïden (blijkens medisch advies)
f) een eerder getatoeëerde plek die nog niet volledig is genezen
g) een plek waar onlangs een tatoeage is weggelaserd of met een andere methode is weggehaald indien de wond nog niet is genezen

2) Algemene aandoeningen:
a) hemofilie of een andere stollingsziekte
b) epilepsie, hart- en vaatziekten
c) bekende allergieën (bijvoorbeeld latexallergie)
d) diabetes
e) een auto-immuunziekte
f) immunosuppressie en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem
g) sarcoïdose

- laat altijd weten als u antibiotica gebruikt, of kort geleden hebt gebruikt   
- medicijnen/vaccinaties heeft gebruikt/gekregen die invloed kunnen uitoefenen op immuunsysteem of genezing van tattoeages

Indien een van de bovenstaande omstandigheden of aandoeningen op u van toepassing is en u toch een tatoeage wenst, raadpleeg dan 
eerst uw arts en vraag advies.

Tijdens het tatoeëren gaat de huid kapot, waardoor er een wond ontstaat. Als u de tatoeage goed verzorgt, duurt het ongeveer zes 
weken tot deze wond genezen is. 

Als de tatoeage is afgedekt met een steriel kompres of huishoudfolie, mag u dit na 3 tot 5 uur verwijderen. Als er wondspray of zelfklevende 
transparante folie is toegepast, moet blijven zitten tot dit er vanzelf afslijt of afvalt. U mag met een tatoeage wel douchen. 

Behandel de onbedekte tatoeagewond als volgt:
● was de tatoeage twee keer per dag met een milde ongeparfumeerde zeep;
● dep de tatoeage na het wassen met een schone handdoek droog (niet wrijven);
● smeer de wond in met een zalf die u van de tatoeëerder hebt gekregen of die hij of zij je aanraadt.  

Zorg dat u tijdens het genezingsproces:
● de tatoeagewond zo min mogelijk aanraakt (was eerst uw handen voordat u de wond verzorgt); 
● niet krabt aan de tatoeagewond;
● de tatoeagewond niet bedekt met strakke of vervuilde kleding;
● de tatoeagewond niet afdekt met pleisters of verband;
   (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden vermijdt;
● de tatoeagewond niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.

De getatoeëerde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer uw tatoeage na de genezing daarom altijd in met zonnebrand.

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijzonderheden:

nazorginstructies:



…… / ……  / ……… 

Handtekening:

datum:
Tattoo ZENit   -    Kreengoedweg 47    -   8081 LL  ELBURG
06-31955490   -   info@tattoozenit.nl    -    KvK:85875503
BTW-nr:NL863776760B01  -  Bank:NL92INGB0006901175

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inkt merk: Kleur:      Geimporteerd door:          Batch- of lotnummer

1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens EN 17169 
en overeenkomstige nationale eisen wordt uitgevoerd.
Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat de cliënt het advies heeft gekregen 
de informatie te bewaren.

Indien er meer tatoeagesessies worden gepland, behoort de cliënt zijn of haar gezondheidssituatie opnieuw te beoordelen en dit voorafgaand aan elke sessie door ondertekening te
bevestigen. Indien er een verandering heeft plaatsgevonden in de gezondheidssituatie, behoort de toestemming opnieuw te worden bevestigd op een nieuw toestemmingsformulier.

ZENit

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… / ……  / ……… 

Naam:

…………………………………………………………………………………………………………Tel.nr. Geboortedatum:

Adres:

………………………………………………………………………

soort legitimatie:  ID-bewijs / rijbewijs / paspoort

Handtekening:Nummer legitimatiebewijs cliënt:

datum:

…… / ……  / ……… 
………………………………………………………………………

soort legitimatie:  ID-bewijs / rijbewijs / paspoort

Handtekening:Nummer legitimatiebewijs ouder/voogd:

datum:

Verklaringen en gegevens cliënt:

inktpaspoort:

Verklaring en gegevens van tatoeëerder:

Ik heb de genoemde informatie in dit formulier in overweging genomen.
Ik ben geïnformeerd over mogelijke risico's en complicaties die aan het plaatsen van de tatoeage verbonden zijn en begrijp de informatie.
Ik verkeer momenteel niet onder invloed van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil en oordeelsvermogen kunnen beïnvloeden.
De nazorgprocedure is duidelijk aan mij uitgelegd en ik begrijp welke handelingen ik moet uitvoeren en welke voorzorgsmaatregelen ik moet treffen. Ik heb mijn 
eigen exemplaar van de nazorgprocedure gekregen.
Ik geef toestemming dat het tatoeëren met beschreven inktpaspoort wordt uitgevoerd door de met naam genoemde tatoeëerder. 
Ik bevestig dat de tatoeëerder dit toestemmingsformulier in dossier mag houden.
Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico's en mogelijke complicaties in verband met getatoeëerd worden.
Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze correct zijn. 
Ik heb de algemene voorwaarden van Tattoo ZENit gelezen.

……………………………………………………………

………………-…………………-…………………

Woonplaats:

Handtekening en legitimatie van ouder/voogd die de toestemming bevestigt (indien nodig) bij cliënt vanaf 16 jaar:



Algemene voorwaarden van:

Weerd-Lokhorst
Kreengoedweg 47
8081 LL Elburg
KVK 85875503
Vestigingsnummer 000032270372

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
1.1 Tattoo ZENit VOF, Kreengoedweg 47, 8081 LL, Elburg.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattoo ZENit tot het laten aanbrengen van een
tatoeage alsook die door Tattoo ZENit wordt behandeld of aan wie Tattoo ZENit producten of diensten levert.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Tattoo ZENit en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waar-
onder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo ZENit en opdrachtgever, waarbij
Tattoo ZENit als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voor-
waarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoo ZENit worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Tattoo ZENit worden zonder enige uitzondering geleverd door Tattoo
ZENit en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Tattoo ZENit zijn ingeschakeld.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met Tattoo ZENit aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoo
ZENit gehanteerde algemene voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico
3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan Tattoo ZENit worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico
van opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan Tattoo ZENit tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart opdrachtgever bekend te zijn
met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Tattoo ZENit aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op
cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan Tattoo ZENit tot het aanbrengen van een tatoeage,  verklaart opdrachtgever 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 bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar
behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tattoo ZENit of derden in gevaar
kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of
piercing door Tattoo ZENit te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 In het geval de persoon die door Tattoo ZENit wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt
de behandeling/levering door Tattoo ZENit uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens
ouder of verzorger. Tattoo ZENit brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van
ouder/verzorger.
3.6 Tattoo ZENit heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien de
opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tattoo ZENit het recht de opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Door opdracht te geven aan Tattoo ZENit erkent opdrachtgever dat Tattoo ZENit een inspanningsverbintenis heeft. Tattoo
ZENit zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoo ZENit kan nooit garanderen dat
het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoo ZENit is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken
van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt
vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
4.2 Voor het geval Tattoo ZENit aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de
schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoo ZENit voor de betreffende levering van producten of diensten aan
opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade
maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede
Tattoo ZENit terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante infor-
matie.
4.4 Tattoo ZENit bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijk-
heid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedra-
gingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie
Tattoo ZENit gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbe-
sluit Tatoeagekleurstoffen.



6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing 
zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen tussen Tattoo ZENit en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaar-
den van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van een 
rechtbank, behoudens indien Tattoo ZENit als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van 
de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

7. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in 
deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel 
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle (eventuele) medewerkers van Tattoo ZENit en 
niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige 
erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

9. Ruimte/stoel huren
9.1 Zelfstandig werkende tattoo artists die bij Tattoo ZENit ruimte huren of inkomen genereren, zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door Tattoo 
ZENit.

10. Verdere belangrijke regels 
10.1 Let op: alle winnaars worden willekeurig gekozen door Tattoo ZENit. Over de uitslag van de winactie’s kan niet worden 
gecorrespondeerd. Prijzen worden niet uitgekeerd in contant geld maar zijn wel overdraagbaar, in overleg met Tattoo ZENit.
10.2 Tattoo ZENit behoudt het recht om actiedagen te onderbreken of te staken, zonder verdere opgaaf van redenen.
10.3 Op al gemaakte prijzen e/o afspraken kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen.
10.4 Na 12 weken heeft een ieder recht op een gratis nacontrole, de desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die 
dient te worden uitgevoerd al dan niet.
10.5 Een aanbetaling blijft 3 maanden geldig als er geen vervolgafspraak wordt gepland, een aanbetaling kan niet worden 
doorgegeven naar een ander persoon.
10.6 Wilt u uw afspraak voor wat voor reden ook niet door laten gaan, dan vervalt uw aanbetaling.
10.7 Heeft U toestemming gegeven voor het maken van een ontwerp, en mocht U niet op de afspraak komen opdagen, of U 
ziet van het ontwerp/afspraak af, dan brengt Tattoo ZENit de uren in rekening voor opdrachtgever.
10.8 Mocht U zonder goede reden niet op uw tattoo sessie komen opdagen, dan brengt Tattoo ZENit de kosten van 50 % in 
rekening (vaste prijs afspraak), die met U is afgesproken. Mocht U een uurtarief hebben afgesproken met Tattoo ZENit, dan 
brengt Tattoo ZENit 3 uur in rekening.
10.9 Tattoo ZENit heeft het recht om een inkt paspoort aan te maken van opdrachtgever.
10.10 Tattoo ZENit kan U verplicht stellen bij het nemen van een tattoo om een toestemmings formulier in te laten vullen, en 
te ondertekenen.
10.11 Tattoo ZENit kan na een intake gesprek, een intake formulier laten ondertekenen, waarin de gemaakte afspraken en 
NAW gegevens van opdrachtgever staan vermeld.




