GASTARTIESTEN
Je wilt een afspraak maken om je te laten tatoeëren door:
Naam gastartiest:
Waarom moet ik dit formulier ondertekenen?
Om misverstanden te voorkomen, de naam van de studio hoog te houden en om
niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden door het werk van een gastartiest, moet dit
formulier goed worden doorgelezen en bij akkoord ondertekend worden.
Waarom werken wij met een gastartiest?
Wij bieden de mogelijkheid aan om zelfstandige tatoeëerders "tijdelijk" binnen onze studio
een GGD-gekeurde werkplek te huren. Om in Nederland een tattoo aan te mogen
brengen, ben je verplicht om dit in een GGD gekeurde ruimte te doen. Onze werkplekken
voldoen aan de strenge eisen van de GGD, zo kan de gastartiest zijn of haar klanten
helpen aan een tatoeage zonder een eigen studio te moeten openen. Wij zullen niet iedere
willekeurige artiest zomaar een plek aanbieden, eerst word er gekeken of de artiest
vakkundig werk kan leveren voordat wij hiermee verder gaan.
Onderstaand een paar belangrijke mededelingen:
1. Tattoo Lucky Shot is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
geleverde werk van de gastartiest.
2. Het is vrijblijvend om je te laten behandelen door een gastartiest.
3. Iedere gastartiest huurt een ruimte, werkt onder eigen naam en is NIET werkzaam bij
Tattoo Lucky Shot.
4. Als de tattoo moet worden bijgewerkt, valt dit onder de eventuele garantie,
voorwaarden en kosten van de gastartiest. Tattoo Lucky Shot is hiervoor niet
verantwoordelijk.
5. Iedere gastartiest in de studio werkt volgens de regels van de GGD, werkt met
gekeurde inkten en wegwerpmaterialen.
6. Alle artiesten kunnen engels spreken.
Ik heb dit formulier goed doorgelezen, begrijp de inhoud en weet dat Tattoo Lucky
Shot alleen een ruimte beschikbaar stelt en niet aansprakelijk kan worden gesteld.
Wanneer ik onderteken ga ik akkoord met alle voorwaarden
Naam:_________________________________________
Geboortedatum:_________________________________
Datum: ________________________________________
Handtekening:

