
HUISREGELS  ZONNESTUDIO BEAUTIFULBROWN 

U dient een ID bewijs of een rijbewijs mee te nemen zodat de medewerker bij twijfel over uw 

leeftijd kan controleren of u ouder bent dan 18 jaar. Dit is de minimale leeftijd die in 

Nederland wordt geadviseerd bij een bezoek aan de zonnebank. 

Als u voor de eerste keer onze zonnestudio bezoekt dan dient u samen met een medewerker 

van de zonnestudio uw huidtype te bepalen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om u 

van een goed advies te voorzien. 

Door middel van een muntautomaat activeer je de zonnebank. Als je geld in de muntautomaat 

hebt gedaan verschijnt het aantal minuten dat je gaat zonnen op de display. Je kunt dan de 

cabine in gaan en deze afsluiten. Je hebt 3 minuten om je om te kleden, de bank start dan 

vanzelf. Mocht je eerder klaar zijn met omkleden dat kun je de bank zelf starten door op de 

groene knop te drukken en dan start de bank na 2 seconden. De minimale zonnebanksessie is 

10 minuten voor bank 1 €4,- en bank 2 €5,-  

Voor een persoonlijk advies bent u van harte welkom. 

De minder ervaren zonnebankbezoekers dienen voorzichtig te beginnen. Daartoe zullen onze 

medewerkers, de bruiningstijd en het zonnecosmetica product adviseren die passen bij uw 

type huid en bruiningswensen. Maar ook de ervaren zonnebankbezoekers geven wij graag tips 

en advies. 

In elke cabine liggen uv brilletjes, make-up doekjes en deodorant voor u klaar. 

Ter bescherming van uw ogen tegen het UV-licht dient u tijdens het zonnen altijd een UV-

brilletje te dragen. Als u lenzen draagt adviseren wij die tijdens het zonnebaden uit te doen (en 

ook een UV-brilletje te dragen). 

Hygiene vinden wij erg belangrijk 

Ter bevordering van de hygiene staat er in elke cabine een flacon met desinfecteermiddel 

speciaal voor de zonnebank. Hiermee kunt u de zonnebank na gebruik reinigen. Onze 

zonnebanken worden daarnaast elke dag ontsmet met speciale ontsmettingsmiddel voor de 

zonnebank. 

Wilt u zo vriendelijk zijn sieraden en andere scherpe voorwerpen af te doen tijdens het zonnen 

ivm het beschadigen van de acrylaatplaten. 

Onze cabines zijn gemaakt voor 1 persoon, geen andere personen meenemen in de cabine, 

kinderen zijn ook niet toegestaan. 

Bij gebruik van medicatie raden wij altijd aan uw arts te raadplegen, alvorens u gaat zonnen. 

Bij diefstal of vermissing of vernieling wordt altijd de politie ingeschakeld. 



De RODE knop bij de banken is de NOODKNOP, ik zal dan me spoedig bij u wenden. Andere 

calamiteiten kunt u bellen met  Hailey Wessels 06-28767634 bgg 06-11199698 of 06-

5190395596666666666666666859999999 

 

 


