VZW FeBelSol
Beroepsfederatie voor uitbaters van zonnecentra
Hoveniersstraat 34 A
2840 Rumst
BTW BE 0629.959.372

Geachte Heer , Mevrouw ,

Op 24 september 2017 besliste onze regering dat iedereen die gebruik wenst te maken van een
professionele zonnebank , vooraf zijn of haar huidtype dient te laten bepalen door een arts . Deze
maatregel werd mee opgenomen in een nieuw Koninklijk besluit en zal in werking treden op
01/01/2019 .
Niettegenstaande dat de uitbaters en de medewerkers van de zonnecentra verplicht werden om een
cursus te volgen met betrekking tot deze materie waren de beleidmakers van oordeel dat de
bijkomende huidtype bepaling door de arts noodzakelijk is .
Wij wensen hier volstrekt onze medewerking aan te verlenen . Zodoende hebben wij samen met
onze klant zijn huidtype bepaald en hem of haar verzocht zich tot u te wenden om onze resultaten
door u te laten bekrachtigen .
Bijgevoegd vindt u de beantwoorde vragenlijst die wettelijk wordt opgelegd om de vereiste bepaling
te kunnen uitvoeren . De score , die wordt behaald ,geeft aan tot welke huidtype categorie de
persoon in kwestie behoort .
Gelieve , indien akkoord , dit onderaan de vragenlijst te bevestigen .
Met dank en beleefde groet ,

VZW FeBelSol
Wouter Lobbestael
Voorzitter

1. Welk is de kleur van Uw ogen?
0.
1.
2.
3.
4.

lichtblauw, -grijs, -groen
Blauw, grijs, groen
Lichtbruin
Donkerbruin
Bruin / zwart

NAAM
_______________________________________
GEBOORTEDATUM
2. Welk is de kleur van Uw haar?
_______________________________________
0. Roodachtig - ros
SCORE
1. Blond
_______________________________________
2. Kastanjebruin
HUIDTYPE*
3. Donkerbruin
4. Zwart

Type 1
<7 punten

Verbrandt zeer snel

Bruint nooit

Type 2
8-16 punten

Verbrandt snel

Bruint langzaam

Type 3
17-24 punten

Verbrandt zelden

Bruint gemakkelijk

Type 4
>25 punten
Type 5
Type 6

Verbrandt nooit

Bruint snel

Gepigmenteerd
Zwaargekleurd

Mongoloïde
Negroïde

3. Welk is de kleur van uw onbestraalde huid?
0.
1.
2.
3.
4.

Roodachtig-spierwit
Witachtig-licht
Beige-achtig
Lichtbruin-getint
Donkerbruin

4. Heeft uw onbestraalde huid sproeten?
0.
1.
2.
3.
4.

Zeer veel
Veel
Weinig
Amper
Geen

*Het toewijzen van een bepaald huidtype aan een persoon
steunt op een beoordeling van iemands aanleg om erytheem
(zonnebrand) te vormen en om te pigmenteren.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24
september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de
5. Als ik te lang in de zon heb vertoefd …
uitbating van zonnecentra.

BEVESTIGING VAN HET
HUIDTYPE
STEMPEL DOKTER

0.
1.
2.
3.
4.

Ernstige zonnebrand, pijnlijk rood, vervellen en blaarvorming
Zonnebrand, veelvuldige vervelling van de huid
Zonnebrand, soms zonder vervelling
Zelden zonnebrand
Geen last van verbranding

6. Hoe bruin wordt uw huid?
0.
1.
2.
3.
4.

Wordt nauwelijks of helemaal niet bruin
Wordt wat bruin, wat lichtjes gekleurd
Wordt bruin
Wordt gemakkelijk bruin
Wordt zeer snel bruin

7. Onmiddellijk na het zonnen dofbruin?
0.
1.
2.
3.
4.

Nooit
Nauwelijks
Soms
Vaak
Steeds

8. Hoe reageert uw gelaat op de zon?
0.
1.
2.
3.
4.

Zeer gevoelig
Gevoelig
Normaal
Kan de zon goed verdragen
Nooit klachten

9. Zont u meestal over heel uw lichaam?
0.
1.
2.
3.
4.

Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Steeds

10. Wanneer was u voor het laatst flink onder de zon(nebank)?
0.
1.
2.
3.
4.

Meer dan 3 maand geleden
2-3 maand geleden
1-2 maand geleden
Minder dan een maand geleden
Minder dan 2 weken geleden

Art.9 § 2. Het huidtype wordt bevestigd door een medisch getuigschrift dat is opgemaakt door een arts en dat door de consument wordt bezorgd aan het zonnecentrum.
Art.9 § 3. In afwijking van § 2 mag het huidtype gezamenlijk door de onthaalverantwoordelijke en de consument worden bepaald, op voorwaarde dat het zonnecentrum over een toestel beschikt voor het bepalen van de
huidgevoeligheid van de consument.
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