
Algemene Voorwaarden Club BrainWash  
 
1. Loyaliteitsprogramma  

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn 
samen met het Privacy Statement van toepassing op het loyaliteitsprogramma van 
BrainWash. (hierna aangeduid als “Club BrainWash”).  

 
2. Deelname  

• Bij deelname aan Club BrainWash ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 
Om te kunnen genieten van alle voordelen van Club BrainWash, zoals het ontvangen 
van persoonlijke aanbiedingen of het verzilveren van je gespaarde punten, dien je je 
in te schrijven voor Club BrainWash. Dit kan in jouw Brainwash salon  

• Deelname is alleen mogelijk met een geldig e-mailadres en telefoonnummer.  
• Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen aan Club BrainWash. Club BrainWash 

mag niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige of commerciële doeleinden. 
• Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en 

actueel zijn. Jouw profiel is persoonsgebonden maar kan vanaf verschillende 
apparaten door meerdere personen worden gebruikt.  

• Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je de volgende persoonsgegevens te 
verstrekken: - naam – telefoonnummer - e-mailadres – geboortedatum. Op een later 
moment kun je ook postcode en huisnummer invullen.  

• De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen 
in de BrainWash database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, 
wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.  
 

3. Punten sparen  
• Bij elk bezoek spaar je direct Punten op een behandeling of product.  
• BrainWash kan bij bepaalde behandelingen of producten tijdelijk extra Punten 

toekennen.  
• Er kunnen geen Punten worden gespaard over producten die online gekocht zijn via 

https://shop.brainwash-kappers.nl/ . 
• Over de aanschaf van de volgende producten en diensten kunnen geen Punten 

worden gespaard.  
• Je ontvangt de Punten door af te rekenen na aankoop van je behandeling of product. 

De Punten worden dan automatisch toegekend in onze database 
• Het saldo van je gespaarde Punten kun je inzien in de BrainWash salon. Er kan een 

verwerkingstijd gemoeid zijn bij het berekenen van je actuele saldo.  
 
4. Punten inwisselen  

• Punten zijn inwisselbaar voor verschillende verzilveraanbiedingen. Deze 
aanbiedingen wisselen periodiek.  

• Het aantal Punten dat je per behandeling kunt sparen hangt af van de behandeling. 
Deze aantallen kunnen wij tussentijds wijzigen.  

• Het overzicht vind je hieronder: 
knipbeurt:    €19,95  > 25 punten 
knipbeurt kinderen:   €14,95  > 20 punten 
tondeuse:    €14,95  > 15 punten 



baard:     €7,50  > 3 punten 
borstel toeslag:    €5  > 3 punten 
föhnen/stylen kort:   €19,95  > 15 punten 
föhnen/stylen half lang lang  €25,95  > 20 punten 
watergolf:    €19,95  > 15 punten   
pony     €5  > 3 punten 
uitgroei     €28  > 15 punten 
opfrisser     €28  > 15 punten 
basiskleuring    €37  > 20 punten 
color flash deel:    €37  > 20 punten 
color flash heel:    €57  > 25 punten 
highlights 1-15    €29,95  > 15 punten 
highlights 16-30    €39,95  > 20 punten 
highlights 31-50    €59,95  > 25 punten 
contouren:    €7,50  > 3 punten 
opsteken v.a.    €20  > 15 punten 
conditioner    €1   
masker     €5  > 3 punten 
modelleren kort bij knippen  €7,50  > 3 punten 
modelleren half lang/lang bij knippen €13,50   > 5 punten 
blonderen kort    €40  > 20 punten 
blonderen half lang/lang   €65  > 30 punten 
toner     €12,50   > 10 punten 
toner (actie)    €5  > 3 punten 
wassen knippen basiskleur  €49,90  > 25 punten 
wassen knippen drogen color flash deel €49,90    > 25 punten 
wassen knippen drogen color flash heel €69,90  > 30 punten 
wassen knippen folies 15   €42,90  > 20 punten 
wassen knippen folies 30   €52,90  > 25 punten 
wassen knippen folies 50    €72,90  > 30 punten 
wassen knippen kleuren 15 folies  €69,90  > 30 punten 
wassen knippen modelleren perm. Kort €59,90  > 25 punten 
wassen knippen modelleren perm .halflang €79,90  > 30 punten 
wassen knippen modelleren perm lang €89,90  > 35 punten 
 

• Punten zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.  
• De Punten zijn vanaf het moment dat ze worden bijgeschreven 16 maanden geldig. 

VOORBEELD: 20 punten worden bijgeschreven op 16 mei 2020, daarna 20 punten op 
20 juni, enz. de punten van 16 mei 2020 vervallen op 16 september 2021. De punten 
van 20 juni 2020 vervallen op 20 oktober 2021, enz.  

• Punten komen 16 maanden na de verkrijging ervan automatisch te vervallen. De 
Punten vervallen ook automatisch als gevolg van beëindiging van Club BrainWash, of 
na één (1) jaar van inactiviteit (geen Punten gespaard, geen Punten ingewisseld).  

 
5. Analyse koopgedrag en persoonlijke spaarpunten en producten 

• Wij combineren je persoonsgegevens met de transactiegegevens en zoekgegevens. 
Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor algemene en persoonlijke 
analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.  

• Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke 
spaarproducten voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy 
Statement.  

 
6. Controle en misbruik  



• BrainWash behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van Club 
Brainwash te controleren op naleving van de voorwaarden.  

• BrainWash mag de uitgifte van het Club BrainWash account weigeren, terugtrekken 
of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer 
verwijderen van Club BrainWash indien er gegronde redenen zijn. Te noemen:  
i. indien misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van Club 

BrainWash;  
ii. bij overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden; 
iii. bij gedrag met betrekking tot diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of 

het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.  
 
7. Aansprakelijkheid  

• Ofschoon BrainWash met betrekking tot Club BrainWash de uiterste zorg nastreeft, 
kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten 
waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in 
(persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten.  

• BrainWash is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door 
derden van je Club BrainWash account.  

• BrainWash is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit 
uit of samenhangt met (deelname aan) Club BrainWash. BrainWash is verder ook niet 
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik 
van de Website.  

 
8. Wijziging en beëindiging deelnemer  

• Je kunt je deelname aan Club BrainWash op elk moment beëindigen door je uit te 
schrijven voor Club BrainWash door middel van een schriftelijk verzoek hiervan.  

• Na beëindiging van je deelname aan Club BrainWash kan het account in de salon nog 
gebruikt worden voor het inboeken van behandelingen.  

 
9.Wijziging en beëindiging BrainWash  

• BrainWash heeft te allen tijde het recht om Club BrainWash te wijzigen of te 
beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de 
deelnemers. Een significante wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of het 
Privacy Statement wordt onder jouw aandacht gebracht.  

• BrainWash zal je uiterlijk één (1) maand van tevoren informeren over een significante 
wijziging of beëindiging van Club BrainWash via het opgegeven e-mailadres.  

• Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke spaarpunten gewoon worden 
verzilverd.  

 
14. Overige bepalingen  

• Op deze Algemene Voorwaarden en op Club BrainWash is Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in Nederland.  

 
15. Contact  



Als je vragen of opmerkingen hebt over Club BrainWash, neem dan contact met ons op: Via 
dit telefoonnummer 085-070 69 02.  
Of bezoek onze website https://www.brainwash-kappers.nl/over-ons/contact/ 
 


