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ACORDO DE TERMOS E CONDIÇÕES 

A) TAXAS DE RESERVA E PAGAMENTOS 

● Todas as reservas estão sujeitas à disponibilidade e são atribuídas por ordem de chegada; 

● Devido à alta demanda aos serviços da Bianca, uma taxa de reserva não reembolsável de 

50% do valor total reservado é necessária para garantir a data do casamento. Isso é então 

deduzido do valor final; 

● Uma data não pode ser assegurada sem o pagamento de uma taxa de reserva e a data 

solicitada ficará em aberto até o mesmo ser efectuado; 

● Por favor, note - o não pagamento da taxa de reserva no prazo de 10 dias após 

confirmação que deseja prosseguir com os serviços da Bianca, resultará na libertação da 

data, a menos que acordado de outra forma, por escrito, por ambas as partes; 

● As reservas feitas com menos de 1 mês até à data do evento são pagas na totalidade no ato 

da reserva para garantir a data; 

● O pagamento final é efetuado 10 dias antes da data do casamento, a menos que acordado 

de outra forma, por escrito, por ambas as partes; 

● A cliente concorda que, ao pagar a sua taxa de reserva não reembolsável, reconhece e aceita 

ficar vinculada aos termos e condições de Bianca Pereira. 

B) REQUISITOS MÍNIMOS DE RESERVA 
● A reserva mínima para casamentos na época alta entre maio e outubro é de 4 serviços (2x 

cabelo e maquilhagem de adulto ou 4 x maquilhagem / cabelo de adulto - Deve incluir a 
noiva); 

● Em alguns casos, o número mínimo pode ser 6 serviços; 
● As reservas que não atingem o número mínimo durante a época alta, ainda serão cobradas 

ao custo mínimo equivalente.  

C) TESTES 
● Os testes são recomendados para a noiva; 

● O teste é pago em dinheiro no momento do teste. 

 
D) CANCELAMENTOS / ALTERAÇÕES DA RESERVA 

● Todas as alterações a uma reserva, têm de ser feitas por e-mail e apenas pela noiva; 

● As taxas de reserva não são reembolsáveis e são intransferíveis, caso altere a data do 

casamento; 



● Quaisquer serviços adicionais devem ser enviados por escrito antes da data do casamento e 

só serão aceites se o tempo / recursos permitirem. Se as reservas extra puderem ser 

acomodadas, elas serão cobradas de acordo com as taxas padrão; 

● As reduções nos serviços devem ser feitas por escrito, no mínimo 3 meses antes da data do 

casamento. Após este período, é necessário efetuar o pagamento na sua totalidade; 

● Se os serviços forem reduzidos para menos do que os requisitos mínimos de reserva 

(durante a época alta), o valor mínimo total ainda será cobrado. 

● Adiamentos: 

- Uma nova taxa de reserva será necessária para garantir uma nova data, caso deseje 
mover ou adiar a sua reserva original; 

***COVID-19 Adiamentos que são feitos devido a uma data de casamento coincidir 
com medidas de impedimento impostas pelo governo serão transferidos com a taxa 
de reserva original. 

- Qualquer reserva que seja adiada, para um ano diferente ao da reserva inicial, pode 
estar sujeita a um ligeiro aumento de preço anual; 

● Cancelamentos: 

Pela cliente 

- Cancelamento até 3 meses antes da data combinada do casamento = 50% do saldo 

remanescente ainda devido; 

- Cancelamento a qualquer momento depois disso = 100% do saldo ainda devido. 
Pela profissional 

- No caso da Bianca não puder comparecer no dia, devido a doença ou circunstâncias 

imprevistas de última hora, todos os esforços serão feitos para encontrar um profissional 

com qualificação e experiência equivalentes como substituto. Fica a critério do cliente se 

deve prosseguir com o profissional substituto; 

- No caso improvável da Bianca não conseguir encontrar um profissional para a substituir, o 

dinheiro (excluindo o dinheiro pago por trabalhos já realizados) será totalmente 

reembolsado; 

- Se um profissional auxiliar for necessário para uma reserva maior e, o mesmo não puder 

comparecer devido a circunstâncias imprevistas, a Bianca pode solicitar um horário de início 

antecipado para acomodar os números originais, ou um reembolso pode ser oferecido em 

serviços que foram cancelados; 

- A Bianca reserva-se o direito de cancelar uma reserva na sequência de um teste, sem 

devolução do depósito, em circunstâncias em que o cliente não colabore / dificulte a 

realização do seu trabalho ou seja reservado com falsos pretextos. 

 
E) TEMPOS DE RESERVA 

● Será acordada uma hora, entre ambas as partes, para dar início e fim aos serviços 

reservados. O tempo normal é de aproximadamente 45 minutos por serviço. Ao reservar os 

serviços, a Bianca irá aconselhar o melhor; 

● Todas as pessoas que têm um serviço reservado devem estar disponíveis no horário 

agendado para que não haja atrasos nem quebra de contrato; 



● Todos os serviços para mais de uma pessoa devem ser feitos no mesmo local e sem 

intervalos; 

● A Bianca não pode ser responsabilizada em caso de atrasos imprevistos no dia que estejam 

fora de seu controle; 

● Nenhum reembolso ou compensação pode ser oferecido por atrasos causados por outros 

fornecedores de casamento, convidados ou membros da festa que chegarem atrasados 

para iniciar o serviço. 

F) REQUISITOS DE TRABALHO 
● Para realizar todos os serviços de maquilhagem / cabelo, a Bianca precisa de uma mesa 

limpa / superfície plana para montar o posto de trabalho, uma cadeira para a cliente se 

sentar, um espelho e luz (natural de preferência); 

● São alocados 15 minutos para preparar o posto de trabalho de maneira a estar tudo pronto 

a tempo para iniciar os serviços. Se as condições adequadas não forem fornecidas, a Bianca 

não pode ser responsabilizada por atrasos se perder tempo devido a isso. 

G) PRODUTOS / SENSIBILIDADES 

● A cliente deve informar a Bianca de quaisquer alergias/ infecções / sensibilidades / doenças 

da pele antes de efetuar qualquer serviço. Isso inclui antes / durante o teste e depois, se 

quaisquer sensibilidades / problemas foram encontrados; 

● Não podem ser concedidos descontos em serviços se a cliente preferir usar os seus próprios 

produtos no dia. A Bianca também não pode ser responsabilizada pelo desempenho e 

longevidade dos produtos dos clientes. 

 

H) DESLOCAÇÃO 

● Os custos de deslocação são cobrados com base no tempo e na quilometragem - é tempo 

em que a Bianca não pode fazer reservas para outros clientes. O custo do estacionamento 

ou outros custos relacionados também podem ser referidos ao cliente, dependendo das 

circunstâncias. 

 
I) FOTOGRAFIA 

● Ao contratar a Bianca para serviços de maquilhagem / cabelo, a cliente concede a permissão 

para usar quaisquer fotografias que lhe forem tiradas e dá consentimento para o uso das 

imagens nas redes sociais, site ou em qualquer outro material de marketing. 

 

Ao pagar uma taxa de reserva, a cliente concorda em cumprir, respeitar e aceitar os Termos e 
Condições de Bianca Pereira declarados acima. 

 


