Shop informatie
We proberen hier zoveel mogelijk informatie te geven. Toch kunnen we ons voorstellen dat je nog
vragen hebt. We raden dan ook altijd aan om bij de shop langs te komen wanneer je de wens hebt
om een tattoo te laten zetten. We geven graag informatie voordat je een tattoo zet, zodat je met vol
vertrouwen en een goed gevoel in de stoel kan komen zitten. Heb je dus na het lezen van deze
info nog vragen, kom dan gerust langs.
Afspraak maken
Om een afspraak te kunnen maken moeten wij samen met jou het uiteindelijke ontwerp bespreken.
Het formaat, jouw wensen en ons advies maken het eindresultaat. Wanneer we alles besproken
hebben, kunnen wij een definitieve prijs en tijdsduur bepalen in onze agenda, bij een artiest naar
keuze.
In principe maken wij geen afspraak via mail, facebook of whatsapp. Een afspraak maken op die
manier is niet handig, omdat wij niet op de huid kunnen kijken of het daadwerkelijk past of mogelijk
is. Alleen wanneer je erg ver van de studio vandaan woont, kun je ons via mail aanschrijven.
Aanbetaling:
Wanneer je bij ons een afspraak wilt laten inboeken, dan vragen wij hiervoor een aanbetaling. De
aanbetaling is een deel van de totale kosten, het overige deel betaal je vooraf op de dag van de
plaatsing. De aanbetaling is 50% van de totale kosten van je tattoo.
Deze aanbetaling dekt de kosten van het ontwerpen van de tattoo en de uren bij eventuele
afzegging. Wij retourneren geen aanbetalingen, om die redenen.

Toestemmingsformulier
Wij werken volgens de regels van de GGD en moeten iedere klant een toestemmingsformulier
laten ondertekenen. Hierop staan vragen over uw gezondheid en zullen wij u door middel van onze
magazine op de hoogte brengen van de nazorg en de risico’s van de tatoeage (ook te vinden op
onze website). De formulieren worden 2 jaar bewaard en deze informatie zal niet worden verspreid
naar derden.
Onder de 18 jaar
Wanneer je tussen de 16 en 18 jaar bent en wilt graag een afspraak maken, dan vragen wij om je
ouder of verzorger mee te nemen naar de studio. Wij hebben van beide personen een geldig idbewijs nodig om toestemming te verlenen aan een minderjarige. Wanneer het
toestemmingsformulier is ondertekend door de ouder of verzorger kan een afspraak worden
ingeboekt. De ouder of verzorger hoeft dan niet op de dag van de afspraak aanwezig te zijn.
Foto’s maken
Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens de behandeling. Wel vragen wij dit in overleg te doen.
Het is echter wel ten strengste verboden om foto’s te maken van de beschikbare tattoo
voorbeelden in de studio. Hierop rust een copyright. Let op! Waarschuw altijd wanneer er een foto
wordt gemaakt met een flitser. Het kan zijn dat er een schrikreactie ontstaat waardoor de
tatoeeerder kan uitschieten.

Huisdieren
Er mogen geen huisdieren mee naar binnen, i.v.m. hygiëne voorschriften.
Roken
Het is niet toegestaan om binnen de studio te roken. Buiten om de hoek bij de deur hangt een
asbak aan de muur, wij willen vragen de sigaretten hierin te doven.
Eten en drinken:
In de studio mag gegeten worden, behalve in de behandelruimte. Wij vragen wel met nadruk om
kruimels en afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te gooien. Het eten van patat, ijs, en het
nuttigen van alcohol is ten strengste verboden.
Wie neem je mee?
Er mag maximaal 1 persoon extra mee op je afspraak. Deze persoon mag niet in de
behandelruimte.
Voor kinderen onder de12 jaar geldt: wanneer u snel een afspraak wilt maken, dan kunt u onder
uw toezicht een kind meenemen naar de studio. Wij vragen u als ouder hierin verantwoordelijkheid
te nemen en uw kind aan de hand en vooral rustig te houden.
Mobiele telefoon:
Bij binnenkomst vragen wij uw mobiele telefoon uit te schakelen of op trilstand te zetten. Bij het
betreden van de behandel ruimte moet de telefoon geheel uitgeschakeld zijn. De tatoeeerder kan
door het belsignaal schrikken en bij een behandelde klant uitschieten in het werk.
Tijdens de sessie
Tijdens de sessie is het belangrijk om zo stil mogelijk te zitten tijdens de behandeling.
Onverwachte bewegingen kunnen invloed hebben op het eindresultaat. Geef het zo goed mogelijk
aan indien je onverwacht moet niezen o.i.d. Zo kunnen wij hier rekening mee houden. Wanneer je
je misselijk, duizelig of vreemd begint te voelen, moet je dit op tijd melden. Gebruik vooraf geen
alcohol drugs of bloedverdunnende medicaties.
Tijdsduur
Wij proberen altijd een zo juist mogelijke inschatting te maken van de tijdsduur. Het kan voorkomen
dat je ruim binnen de tijd klaar bent, het kan ook voorkomen dat het langer zal duren dan de
geplande tijd. Houd hier wel rekening mee met andere afspraken die je na de behandeling hebt
gemaakt.
Kleding
De inkten die wij gebruiken kunnen bij de behandeling in kledingstukken komen. Het is daarom
raadzaam om oudere kleding te dragen op de afspraak. Wij kunnen hier niet voor verantwoordelijk
worden gesteld.
Bijwerken van een tattoo
Binnen 1 tot 2 weken zullen alle korsten verdwenen zijn. Na 6 weken is het echte eindresultaat pas
zichtbaar. Het kan zijn dat er na deze 6 weken nog enkele stukjes moeten worden bijgewerkt, dit
kan kostenloos wanneer u zich binnen 2 maanden na de plaatsingsdatum heeft gemeld.

Is een tatoeage zetten pijnlijk?
Het laten zetten van een tatoeage kan gevoelig zijn maar verschilt per persoon. Het lichaamsdeel
waar de tatoeage wordt gezet speelt ook mee.
Bij het zetten van de tatoeage gaat de naald meerdere keren op en neer in de huid. Sommige
mensen omschrijven dit als tintelingen of steken. Op een geven moment raakt je huid gewend aan
het gevoel. Uiteraard zal een tatoeage altijd een beetje bloeden.
Een tatoeage is een versiering van het lichaam; onder de opperhuid wordt inkt aangebracht. Het
woord tatoeage is afkomstig van het tahitiaanse woord “tatu”. Dit woord heeft als betekenis : streep
of vlek.
Een tatoeage wordt op de huid aangebracht d.m.v. naalden voorzien van inkt, deze worden door
de opperhuid geprikt.Wij gebruiken hiervoor een speciale tatoeëermachine met tatoeageinkt.
Bij het zetten van een tatoeage wordt voldaan aan de strenge hygiënische richtlijnen van de GGD,
hierbij is het erg belangrijk dat er steriele materialen worden gebruikt. De huid wordt geprikt door
één of meerdere naalden die meer dan 100 keer per seconde op en neer gaan en zetten zo de
tekening op de huid.
Het zetten van een tatoeage
Allereerst wordt besproken welk ontwerp je wilt laten tatoeëren en wat hierbij jouw wensen zijn.
Hierna zal de tatoeëerder een schets voor je maken. Wanneer de tattoo-artiest en de klant het
eens zijn over het ontwerp wordt er een start gemaakt met het proces.
De tattoo-artiest zal eerst de handen wassen met desinfecterende zeep of zijn/ haar handen
desinfecteren met handalcohol.
Het lichaamsdeel waarop straks getatoeëerd wordt, zal eventueel worden geschoren en
gedesinfecteerd.
De tattoo-artiest zal schone nitril handschoenen aantrekken en eventueel een mondkapje
opzetten.
De tattoo-artiest haalt de materialen erbij en pakt deze uit. Het proces gaat nu van start. Met het
gebruik van de tattoomachine zullen lijnen van het ontwerp in de huid worden aangebracht.
Tussentijds wordt bloed verwijderd en de huid constant schoongehouden.
Na het zetten van de lijnen en het schoonmaken van de huid zal de tatoeëerder een iets dikkere
steriele naald in het machientje plaatsen. Hierbij wordt schaduw rondom de lijnen gecreëerd.
Nadat het gebied opnieuw is schoongemaakt kan er kleur aangebracht worden in de tatoeage.
Wanneer de tatoeage gezet is wordt de huid opnieuw gereinigd met een wegwerpdoek en wordt
de tatoeage afgedekt met verband.
Al vele jaren worden er tatoeages gezet. Er zijn zelf tatoeages gevonden van o.a. Egyptische
mummies van 2000 voor Christus. De bevolking in Europa ontdekte de techniek van de tatoeage
bij de Polynesiërs en Amerikaanse Indianen.

