De Senroyal voorwaarden bij een BuurtKadoos voucher
Heeft u een BuurtKadoos geschenk ontvangen van Senroyal en Huid Kliniek Hilversum. Dan bent u onlangs
verhuisd, van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning.
Voucher Voorwaarden;
1. Voucher A, B en C per woonadres te verzilveren voor 1 persoon en 1-malig geldig.
2. Om een boeking te kunnen vastleggen vragen wij uw naam, telefoonnummer, email adres en vouchercode.
3. Bij het annuleren van een boeking binnen 48 uur voor de geplande reservering komt de voucher te
vervallen.
4. Bij het niet verschijnen op de voor uw gereserveerde afspraak komt de voucher geheel te vervallen
5. De vouchers zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen of lopende acties.
6. Bij voucher B en C zijn het opgeven van uw woon of verblijfsplaats verplicht i.v.m. de
aansprakelijkheidsverzekering. Er kan worden gevraagd naar uw legitimatie.
7. Vouchers kunnen niet worden verzilverd tegen contant geld of andere producten of diensten.
8. Uitgesloten van deze voucher actie zijn personen die reeds in ons klantenbestand staan vermeld.
9. Bij uw 1ste bezoek eerst uw voucher aan onze balie inleveren VOOR uw behandeling of sauna bezoek.
Inleveren na uw behandeling of saunabezoek is deze voucher NIET meer geldig en dient u het normale tarief
af te rekenen. Let u hier graag even op om teleurstellingen te voorkomen.
Bel of mail ons even voor een afspraak en vermeld welke voucher u wenst te verzilveren:
A. Beauty Voucher voor een gratis Decléor facial treatment van 30 minuten.
B. Wellness Voucher voor 50% korting op onze sauna & wellness faciliteiten.
C. Korting van 100 euro op een IPL behandelingen of Permanente Make-up.
A. Beauty Voucher gratis Decléor facial treatment van 30 minuten.
Ontvangst met een vers kopje koffie-thee, Intensieve reiniging gezicht en hals, Peeling
Warmtekompres, Ontspanningsmassage, Masker, Beschermende dag- of nachtverzorging.
B. Wellness Voucher voor 50% korting op onze sauna & wellness faciliteiten.
Met een privé Finse sauna, jacuzzi, Turkse stoomcabine, cold-tub en lounge ruimte.
Senroyal verzorgt de handdoeken, badjassen en gebruik van Scrub.
Wij kunnen tot max. 6 gasten tegelijkertijd verwelkomen. Ontvangst met kopje koffie-thee, Gebruik van
gehele wellness & spa ruimte of als losse faciliteit, Van 1 tot en met 6 personen tegelijkertijd.
Uw wellness voucher geeft recht op 50% korting op onderstaande prijzen:
ALL-IN WELLNESS & SPA
alle onderdelen 60 minuten € 35,- per persoon, alle onderdelen 90 minuten € 50,- per persoon, alle
onderdelen 120 minuten € 65,- per persoon, slippers, 1 paar € 3,PER ONDERDEEL
finse sauna & cold tub 60 minuten € 25,- per persoon, jacuzzi 60 minuten € 25,- per persoon, stoomcabine
60 minuten € 25,- per persoon.
EXTRA TIJD
finse sauna & cold tub 60 minuten € 5,- per persoon, jacuzzi 60 minuten € 5,- per persoon, stoomcabine
60 minuten € 5,- per persoon.
C. Korting van 100 euro op een IPL behandelingen of Permanente Make-up.
Permanente Make-up, een korting van € 100,- op de volgende combinatie;
pmu eyeliner boven & onder van 1 keer € 320,- u betaald € 220,-. pmu wenkbrauwen van 1 keer € 310,u betaald € 205,- OF
IPL behandeling, een korting van € 100,- op een behandeling van minimaal € 200,Wanneer u dus een behandeling uitkiest van bijvoorbeeld € 200,- betaald u € 100,Mocht u meer informatie willen belt u of mail u ons gerust, wij staan u graag te woord.
Graag tot ziens,
Team Senroyal en Huid Kliniek Hilversum

