Samtykkeerklæring for erhvervelse af en piercing.
Jeg anerkender ved at underskrive denne aftale jeg har fået den fulde mulighed
for at stille alle spørgsmål, som jeg måtte have om at få en piercing,
og alle mine spørgsmål er blevet besvaret til min tilfredshed. Jeg anerkender jeg
er blevet underrettet om de forhold, der er anført nedenfor, og jeg enige i følgende:
•

Jeg er ikke gravid eller ammende. Hvis jeg har nogen forhold, der kan
påvirke helingen af denne piercing, vil jeg informere min piercer.

•

Jeg lider ikke af medicinske eller hudsygdomme, der kan have betydning
for helingen af min piercing.

•

Jeg har rådgivet pierceren om eventuelle allergier over for metaller, latex
handsker, sæber og medicin. Jeg anerkender det ikke er muligt for
pierceren at afgøre, om jeg kunne have en allergisk reaktion på piercing
eller processer i piercingen, og accepterer endvidere, at en sådan reaktion
er mulig.

•

Jeg er ikke under indflydelse af narkotika eller alkohol. Så vidt jeg ved,
jeg har ikke nogen fysiske, psykiske invaliditeter eller handicap, som
kan påvirke min trivsel som en direkte eller indirekte følge af min beslutning om at få en piercing lavet på dette tidspunkt.

•

Jeg anerkender, at denne piercing er mit valg alene og vil resultere i en
permanent ændring af mit udseende, og at det ikke senere er muligt at få
det piercede område til at se ud som før.

•

Jeg anerkender at infektion altid muligt som følge af en piercing. Jeg har
modtaget efterbehandling instruktioner, og jeg er enige i at følge dem,
mens min piercing healer.

•

Jeg giver tilladelse til at Elektrisk Tatovering tager og bruger
billeder af min piercing.

Dato.

Kunde underskrift.

Tlf.:

Email.

Shop regler, eller hvordan du bliver en god kunde for os.
Respekter tatovøren/pierceren og butikken, lyt til de instruktioner der bliver givet
inden påbegyndelse, imens og efter du bliver tatoveret/piercet - En god tatovering/piercing kommer af godt teamwork.
Overhold en god egen hygiejne. Vi holder vores shop ren, og vores udstyr steriliseret, så du kan hjælpe os, ved ikke at medbringe udefra kommende bakterier,
ind i et ellers rent område, hvor du også skal have din tattoo/piercing udført.
Steriliser derfor dine hænder inden du træder ind i tattoo eller piercing området.
Lad din jakke og andre personlige ejendele blive i garderoben (personalet viser
dig hvor)
Gulv, borde og andre overflader er rengjort med specielle rengøringsmidler, så vi
sikre god hygiejne og en ren butik, spørg derfor personalet, inden du ligger/stiller
dine personlige ting fra dig.
Vi elsker børn, især til morgenmad, men børn hører sig ikke til i tattoo/piercing
shop, så lad dem derfor helst blive hjemme, medmindre der er en til at passe dem
i vente området.
Kæledyr er ikke velkommen i shoppen, selvom de er søde eller små.
Ingen mad, eller andre snacks i tattoo/piercing området, vi har venteområde og
personalerum til dette, der må i spise løs alt hvad i lyster.
Hvis du, når du bliver tatoveret eller piercet, føler dig svimmel eller utilpas på
nogen måde, så tøv ikke med at fortælle os det.

