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DE CLIËNT ONTVANGT EEN DIGITALE KOPIE  

VAN DIT TOESTEMMINGSFORMULIER 

Datum:  

 

Handtekening:  

 

Toestemmingsformulier Tatoeage: gegevens Klant 
 

Ondergetekende,(Naam + Voornaam)............................................................................................  

 

verklaart hierbij het volgende:  

# De keuze om een tatoeage te laten zetten heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.  

# Voor en tijdens de behandeling was ik niet onder invloed van alcohol of drugs.  

# Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van de 

tatoeage, zoals infecties, littekenvorming en allergische reacties.  

# Ik heb op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere vorm van 

irritatie op mijn lichaam en beschouw mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten zetten.  

# Ik gebruik op dit moment geen anti-stollingsmiddelen.  

 

- Ik ben op de hoogte van het feit dat het zwangere vrouwen word afgeraden om een tatoeage te 

laten aanbrengen ivm een verhoogde gevoeligheid voor infecties..........................................ja/nee 

- Ik had reeds een allergische reactie bij een voorgaande tattoo .......................................... ja/nee 

 - Ik lijd wel/niet aan enige vorm van: 

# Hemofilie (bloedstollingsproblemen).............................................................................. wel/niet 

# Chronische huidziekten (psoriasis e.d.)............................................................................wel/niet  

# Contactallergie (overgevoeligheid)....................................................................................wel/niet  

# Diabetes (suikerziekte)..................................................................................................... wel/niet  

# Immuunstoornis (afweerstoornis).................................................................................... wel/niet 

# Hart en vaat afwijkingen................................................................................................... wel/niet 

 

!Het aanbrengen van een tatoeage wordt sterk afgeraden als één of meerdere keren „wel“ van 

toepassing is!  
 

Ik heb de volgende schriftelijke informatie van de behandelaar ontvangen:  

1) Informatie over de risico’s van tatoeages  

2) Nazorginstructies voor tatoeages.  
 

Naam + Voornaam:...............................................................................................................  

Adres: .................................................................................................................................... 

Woonplaats: ........................................................................................................................... 

Geb.datum: ............................................................................................................................  

 

Handtekening: ........................................................................................................................  

(Indien jonger dan 16 jaar, handtekening wettige vertegenwoordiger). 

 Naam wettige vertegenwoordiger: .......................................................................................... 

 Rijksregisternummer (wettige vertegenwoordiger): ...............................................................  
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DE CLIËNT ONTVANGT EEN DIGITALE KOPIE  

VAN DIT TOESTEMMINGSFORMULIER 

Datum:  

 

Handtekening:  

 

 

Toestemmingsformulier Tatoeage deel 2: gegevens tattoo 

 
Omschrijving tattoo: ....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

Geschatte grootte tattoo: .................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

 

Plaatsing op het lichaam: ................................................................................................................. 

 

Geschatte aantal sessies: .................................................................................................................. 

 

Datum eerste consultatie ontwerp/tattoo: ........................................................................................ 

Datum eerste tattoo sessie: .............................................................................................................. 

 

Gebruikte inkten:  

Kleur Lot nr.  Merk inkt 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Het voorbeeld-ontwerp mag opgestuurd worden naar email-adres: ............................................... 

 

Ik geef Cacique-ink de toestemming om foto’s van het ontwerp/resultaat te gebruiken als 

promo-materiaal.  Wel / Niet 

 

 

 


