
 
Gegevens tatoeëerder en cliënt 

1. Naam tatoeëerder: 

Bedrijfsnaam en adres: 

Vermeld in het geval van een conventie de locatie 
en de contactgegevens: 

  Danny Wagenmakers  

Tattoo at work  Runde zz 13  Emmer-Compacsuum  

2. Naam cliënt: 

Adres en contactgegevens: 

  

3. Geboortedatum cliënt: 

Overgelegd document om leeftijd aan te tonen: 

  

4. Korte beschrijving van de uit te voeren 
tatoeage en de plaats op het lichaam van de 
cliënt. 

  

5. Registreer dat de medische voorgeschiedenis 
en de gezondheidstoestand van de cliënt zijn 
gecontroleerd, en registreer het advies dat is 
gegeven. 

De cliënt behoort de tatoeëerder informatie te geven over 
zijn/haar gezondheidssituatie en medische voorgeschiedenis. 

De cliënt behoort de lijst met aandoeningen in de bijlage te 
controleren om te beoordelen of hij of zij geschikt is voor de 
tatoeage. 

6. Bevestiging dat de cliënt geïnformeerd is over 
bijwerkingen, risico's en mogelijke complicaties. 

Ik ben geïnformeerd over de risico's en mogelijke complicaties en 
ik begrijp deze informatie. 

7. Bevestiging dat de cliënt geïnformeerd is over 
de vereiste nazorg. 

De nazorgprocedure is duidelijk aan mij uitgelegd en ik begrijp 
welke handelingen ik moet uitvoeren en welke 
voorzorgsmaatregelen ik moet treffen. Ik heb mijn eigen 
exemplaar van de nazorgprocedure digitaal gekregen  

8. Gebruikte inkten en naalden. Vermeld de kleur, merknaam, leverancier/fabrikant en de - batch 
en partij- ('lot'-)nummers van de gebruikte tatoeage-inkten. Dit 
mag na de tatoeagesessie worden ingevuld . 

Vermeld de gebruikte naalden aan de hand van de configuratie, 
leverancier en de batch en partij- ('lot'-) nummers. 

 

Inkt :  kleur   merk.       Leverangier.             Lot nummer        expdat 

kleur :                M:                         L:                 nr.                      . 

naald  :                M:                         L:                nr.                     . 

naald:                M:                         L:                 nr.                      . 

naald :                M:                         L:                 nr.                    . 

naald :                M:                         L:                 nr.                    . 
 

9. Verklaringen. 



 
 

 
Gegevens tatoeëerder en cliënt 

Verklaring van de cliënt: 

"Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze correct 
zijn; dat ik de leeftijd heb waarop ik zelf toestemming mag geven voor deze behandeling; dat ik momenteel niet 
onder de invloed verkeer van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil en oordeelsvermogen 
kunnen beïnvloeden." 

"Ik geef toestemming dat het tatoeëren zoals beschreven wordt uitgevoerd door de met naam genoemde 
tatoeëerder." 

"Ik heb de bijlage bij dit toestemmingsformulier in overweging genomen." 

"Ik bevestig dat de tatoeëerder dit toestemmingsformulier in dossier mag houden." 

"Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico's en mogelijke complicaties in verband met getatoeëerd worden." 
Handtekening cliënt: 

Datum: 

(eerste tatoeagesessie) 

Handtekening cliënt: 

Datum: 

(verdere tatoeagesessies) 

Handtekening van ouder/voogd die de 
toestemming bevestigt (indien vereist volgens 
nationale wetgeving): 

Datum: 

  

Verklaring tatoeëerder: 

"Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en veilige 
technieken en volgens EN 17169 of overeenkomstig nationale eisen wordt uitgevoerd." 

"Voor deze behandeling dien ik geen enkele vorm van verdoving toe.” 

“Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat de 
cliënt het advies heeft gekregen de informatie te bewaren.” 
Handtekening tatoeëerder: 

Datum: 

  


