
Over Ons 
 
Betaalmethode 
 
In de winkelwagen kunt u de totale kosten zien van uw bestelling. De betaling kunt u met iDeal 
voltooien.  
 
Salon hygiëne hanteert een prijs zonder winst oogmerk. U kunt zowel als particulier als bedrijf grote 
aantallen afnemen. Wij hanteren bij het afnemen van grote aantallen een staffel korting. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met ons verkoopteam via info@salon-hygiene.nl 
 
Kosten 
 
Mondkapje (1 stuk), elastiek, wegwerp, 3-laags, stofmasker €3,95 inclusief BTW 
Mondkapje (5 stuks), elastiek, wegwerp, 3-laags, stofmasker €15,95 inclusief BTW 
Mondkapje (10 stuks), elastiek, wegwerp, 3-laags, stofmasker €22,95 inclusief BTW 
 
Mondkapje (1 stuk), elastiek, wegwerp, met een ventiel voor vochtafgifte €22,50 inclusief BTW 
Mondkapje (2 stuks), elastiek, wegwerp, met een ventiel voor vochtafgifte €39,95 inclusief BTW 
 
De kosten voor de producten zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen €3,95 per 
bestelling. 
 
Levering 
 
Indien u de bestelling voor 14.00 plaatst, wordt uw bestelling dezelfde dag verzonden. U krijgt een 
track&trace om uw bestelling te volgen.  
 
Het lukt echter niet altijd om de bestelling dezelfde dag te verzenden aangezien wij afhankelijk zijn 
van de externe partij, te weten: PostNL. Wij brengen u hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zo 
snel mogelijk na de bestelling op de hoogte. 
 
Salon hygiëne levert alleen in Nederland. 
 
Kwaliteit 
 
Wij werken samen met Internationale leveranciers en fabrikanten. Onze maskers zijn allen CE 
gekeurd en voorzien van de nodige certificaten.  
 
Retourneren 
Adres retourneren 
 
Retourneren is alleen mogelijk indien u de bestelling niet heeft aangenomen en/of geopend. Op deze 
manier kunnen wij de hygiëne waarborgen voor de herverkoop. Mocht u het pakket retourneren 
vragen wij u allereerst binnen 14 dagen een mail te sturen naar ons verkoopteam via: info@salon-
hygiene.nl. De kosten voor het retourneren komen voor uw rekening. 
 
 
Retouradres: 
Salon Hygiëne 
Ridderhof 19 
2402 EM, Alphen aan den Rijn 



 
Zodra wij de bestelling retour hebben ontvangen, storten wij uw geld terug op dezelfde 
bankrekening waarmee is betaald. 
 
Garantie 
 
Wij doen ons uiterste best om de bestelling in goede staat aan u te leveren. Helaas lukt dit niet altijd. 
Het kan gebeuren dat uw bestelling een gebrek vertoont, beschadigt of kapot is bij ontvangst. U bent 
volgens de wet verplicht om dit binnen zes weken na constatering kenbaar te maken aan ons. Wij 
zullen kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging van de bestelling. 

Klachten 
 
Heeft u een klacht over uw bestelling? U kunt contact opnemen met ons verkoopteam via: 
info@salon-hygiene.nl en wij zullen ons best doen om uw klacht binnen veertien dagen in 
behandeling te nemen. Mocht u niet tevreden zijn met de oplossing die wij aandragen, heeft u de 
mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan Stichting WebwinkelKeur. 
(https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/). 

 


