Inschrijvingsformulier klant

Huidtype:

Datum:

Kaartnummer:

Gelieve adresgegevens in te vullen, tekst te lezen en onderaan te tekenen.
Voor & Familienaam:

……………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………..

Postcode:

……………………………………………………..

Gemeente:

……………………………………………………..

Gsmnummer:

……………………………………………………..

Geboortedatum:

……………………………………………………..

Nr. identiteitskaart:

……………………………………………………..

Het gebruik van zonnebanken is verboden voor minderjarigen en voor personen met een huidtype 1.
Het gebruik van zonnebanken of andere toestellen die ultravioletstralen afgeven wordt afgeraden voor
personen die zeer gevoelig zijn voor zonnestralen, zonnebrand vertonen, lijden aan huidkanker of aan een
huidaandoening die tot kanker kan leiden of die bepaalde geneesmiddelen gebruiken.
De consument die geneesmiddelen gebruikt of die lijdt aan een huidziekte, wordt aangeraden eerst zijn arts
te raadplegen.
Het gebruik van zonnebanken kan de huid en de ogen ernstig en onomkeerbaar beschadigen.
Het gebruik van zonnebanken kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en huidkanker veroorzaken.
Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen kan oogbeschadigingen veroorzaken zoals keratitis (hoornvliesontsteking) of cataract (troebel worden van de ooglens).
Daarom moeten tijdens elke blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:
- een beschermende bril dragen;
- zich zorgvuldig ontschminken;
geen cosmetische producten gebruiken.
Het gebruik van een hydraterend product na elke blootstelling aan ultravioletstralen wordt sterk aanbevolen.
Het persoonlijk identificatiemiddel is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven. Elk
misbruik leidt tot de blokkering ervan. Verlies of diefstal van het persoonlijk identificatiemiddel moet onmiddellijk gemeld worden aan het zonnecentrum dat zorgt voor de onmiddellijke blokkering ervan. Een nieuw
identificatiemiddel wordt slechts afgeleverd, nadat het vorige is geblokkeerd.
De klant verklaart dat de bovenstaande gegevens hem door de onthaalverantwoordelijke zijn toegelicht.
De onthaalverantwoordelijke verklaart dat het huidtype samen en in overleg met de klant werd bepaald.
Handtekening van de klant

Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke

A. Bepaling naar uw erfelijke aanleg

Zet een kruisje wat voor u van toepassing is

1.Wat is de kleur van uw ogen?

Lichtblauw,
lichtgrijs of
lichtgroen

Blauw, grijs
of groen

Lichtbruin

Donkerbruin

BruinZwart

2.Wat is de kleur van uw haar?

Rossig-Rood

Blond

Kastanje/
donkerblond

Donkerbruin

Zwart

3. Wat is de kleur van uw onbestraalde
huid?

Rossig

Erg blank

Blank met beige tint

Lichtbruin

Donkerbrui
n

4. Heeft uw onbestraalde huid
sproeten?

Veel

Valt wel
mee

Weinig

Een enkele

Geen

B. Bepaling aan de hand van uw
eigen ervaring t.a.v. Zonnebaden

Totaal A

1. Wat overkomt u, als u lang in de zon
blijft?

Pijnlijke
roodheid,
vervellen en
blaren

Verbrand
vaak met
vervellen

Verbrand soms
zonder vervellen

Verbrand
zelden

Verbrand
nooit

2. In welke mate wordt u bruin?

Wordt
nauwelijks of
niet bruin

Bruin een
beetje, iets
getint

Bruin redelijk

Bruin heel
gemakkelijk

Word snel
diepbruin

3. Wordt u snel bruin?

Nooit

Nauwelijks

Soms

Vaak

Altijd

4. Hoe reageert uw gezicht op de zon?

Erg gevoelig

Gevoelig

Normaal

Kan er goed
tegen

Nooit last

C. Uw “Zon-gewoonten”

Totaal B

1. Laat u uw lichaam overal bruinen?

Nooit

Nauwelijks

Soms

Vaak

Altijd

2. Hoelang is het geleden dat u zich liet
bruinen?

Meer dan 3
maanden
geleden

2-3
maanden
geleden

1-2 maanden
geleden

Mindr dan 1
maand
geleden

Minder dan
2 weken
geleden
Totaal C

Uw totaalscore: A+B+C
Totaalsc
ore

Huidgevoeligheid

Schatting van
huidtype

Kuurplan besproken

0-7

Erg gevoelig

1

Advies brilletje

8-16

Gevoelig

2

Medicijngebruik besproken

17-25

Normaal

3

Uitleg apparaten/cosmetica

Groter
dan 25

Goed bestand
tegen de zon

4

Identisteitskaart ok

Deze kolom
niet invullen!

