Klachtenreglement
1 Doelstellingen
Dit klachtenreglement beschrijft de afhandeling van de externe klachten die bij Haarwerken
Studio Tonny te Eindhoven binnenkomen. Deze klachtenprocedure heeft een tweeledig doel:
I Het eenduidig afhandelen van klachten op een vooraf vastgestelde wijze.
II Het geven van inzicht in het totale aantal, de soort en ernst van de klachten. Analyse van
de klachten kan leiden tot aanpassing van beleid en/of procedures.

2 Klachten
Een klacht betreft informatie die aanduidt dat iets verkeerd is gegaan aan een uiting of
activiteit van Haarwerken Studio Tonny, volgens de beleving van de omgeving. Een klacht kan
op diverse manieren worden geuit, expliciet, maar ook tussen de regels door. Klachten geven
waardevolle informatie op het gebied van de bedrijfsvoering.

3 Verantwoordelijkheid
De eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de klachtenprocedure is de voorzitter
van het bestuur van Haarwerken Studio Tonny.

4 Registratie van klachten: klachtenformulier
Binnenkomende klachten (hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch) worden geregistreerd op een
klachtenformulier (volgens bijgevoegd model) onder vermelding van:
-

datum binnenkomst klacht;

-

naam, adres, postcode en woonplaats en telefoon van klager;

-

type klager (leverancier, donateur, etc.);

-

project;

-

omschrijving klacht;

-

uiterste datum afhandeling .

5 Afhandeling van klachten
Klagers krijgen binnen uiterlijk 14 dagen een (voorlopig) reactie op hun klacht, hetzij
telefonisch, hetzij (bij voorkeur) schriftelijk. De voorlopige en deﬁnitieve reactie op de klacht
worden aangetekend in het klachtenregister.

6 Rapportage van klachten: klachtenregister
Alle klachten worden samengevat in een klachtenregister (volgens bijgevoegd model).
Dit register wordt minimaal jaarlijks besproken in een bestuursvergadering van Haarwerken
Studio Tonny.
Studio Tonny
Rivierstraat 20
5615 KB Eindhoven
T: 040 - 252 51 42
E: info@studiotonny.nl

7 Klachtendossier
Het klachtenreglement, het klachtregister en de klachten met bijbehorende correspondentie
worden deugdelijk gearchiveerd in een klachtendossier.

Wij werken op telefonische
afspraak. Afspraken maken via
mail is helaas niet mogelijk

8. Beroepmogelijkheid.

Openingstijden
Ma: gesloten
Di: 09:00 - 17:00
Wo: gesloten
Do: 09:00 - 18:00
Vr: 09:00 - 17:00
Za: 09:00 - 15:00

De Geschillencomissie in samenwerking met ANKO (adres, namen etc. ) welke een voor beide

Mocht onverhoopt de klacht niet leiden tot een voor de indiener van de klacht bevredigende
oplossing, dan zal indiener van de klacht het resultaat gemotiveerd voor kunnen leggen aan

partijen bindende uitspraak kan doen.

