Vraag en antwoord voor escort service in Brussel

Kan ik de dame direct telefonisch bereikbaar voor een date?
Waar kan een date plaatsvinden?
Ik moet een date annuleren op korte termijn. Hoe ga ik nu verder?
Escort services op reis of vakantie, weekendje weg of algemene trips is dit mogelijk?
Wanneer onstaan er reiskosten?
Wanneer is een vooruitbetaling vereist en hoe ik doe ik dit?
Wat zijn de tarieven van de Modellen?
Is de discretie van de escort dame verzekerd?
Kan ik rekenen op de discretie van het Agentschap?
Wanneer boek ik?
Zijn de modellen van Belgium Models ®professionele escort dames?
Zijn de foto's van de modellen echt en recent?
Kan ik de dame direct telefonisch bereikbaar voor een date?

Neen! Onze modellen geven voorkeur aan de steun van het Agentschap.
Belgium Models ® contacteert het model voor U.
Waar kan een date plaatsvinden?

U beslist in welke omgeving u wil afspreken met de escort dame, zolang
deze plaatsen maar verantwoord zijn.
Ik moet een date annuleren op korte termijn. Hoe ga ik nu verder?

Als er iets onverwachts gebeurt en u moet de date annuleren, laat het ons
zo snel mogelijk weten, maar niet later dan 72 uur vóór de referentiedatum
omdat uw escort dame haar vrije tijd voor u houdt. Als u reeds een
vooruitbetaling heeft gedaan, zal dit bedrag worden toegewezen voor uw
volgende date. Uw aanbetaling vervalt indien de date niet is gedaan binnen
de 2 maanden?
Escort services op reis of vakantie, weekendje weg of algemene trips is dit mogelijk?

De meeste Escort Dames zoals reizen veel. Teneinde een harmonische en
onvergetelijke reis raden wij u aan uw dame op een date voorafgaand te
boeken.
Gelieve te begrijpen dat elk escort model voor zichzelf beslist hoe lang en ze
wil reizen!!
Wanneer onstaan er reiskosten?

Als u een escort dame buiten van haar stad zou willen ontmoeten, ontstaan
er reiskosten, deze kosten zullen afzonderlijk worden berekend en zijn
onderworpen aan de afstand en de vervoermiddelen. In de meeste gevallen
zijn de reiskosten lager dan verwacht door U.
Voor vlucht uitstapjes dient u het bedrag van de tickets vooraf te betalen
aan ons agentschap.Wij zullen de tickets dan boeken; dit voor de privacy
van het model.
Wanneer is een vooruitbetaling vereist en hoe ik doe ik dit?
http://www.belgium-models.com/vragen.html
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We verwachten een vooruitbetaling voor lange termijn boekingen of reizen.
Kunt u uw vooruitbetaling discreet en comfortabel door credit card (Visa,
MasterCard of American Express). Een bankoverschrijving is ook mogelijk;
echter, dit dient zo vroeg mogelijk te gebeuren aangezien het bedrag moet
worden geboekt naar de rekening van Belgium Models ® voorafgaand aan
de date. Wij kunnen U ook voorzien u een eenvoudige factuur voor uw
vooruitbetaling.
Wat zijn de tarieven van de Modellen?
Tarieven van modellen verschillen. deer model bepaald haar eigen tarief. U kan het tarief terug
vinden op de persoonlijke pagina van de modellen.
Is de discretie van de escort dame verzekerd?

Natuurlijk, zijn betrouwbaarheid en discretie gegarandeerd door alle leden
van het team van Belgium Models ®! Natuurlijk, verwacht de escort dame
hetzelfde van u.
Kan ik rekenen op de discretie van het Agentschap?

Alle gegevens zullen behandelde met 100% discretie. Belgium Models ®
gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de service-functies. Als
vanzelfsprekendheid vindt de overdracht van persoonlijke gegevens aan
derden niet plaats.
Wanneer boek ik?

In het algemeen: hoe eerder u reserveert, hoe beter. Bij voorkeur 1 dag
voorafgaand aan de gewenste datum. Als u op zoek bent voor een escort op
reis, contacteer ons dan 14 dagen van tevoren. Echter, als U een date voor
dezelfde dag wenst, zouden wij het op prijs stellen dit te doen via Telefoon
of Chat.
Zijn de modellen van Belgium Models ®professionele escort dames?

Neen! Al onze modellen zien hun baan als escort dame als een kleine,
lucratief, spannend en erotisch avontuur
Zijn de foto's van de modellen echt en recent?

De meeste! Op vraag van sommige modellen gebruiken wij Look a like
foto's, Indien U reeds klant bent kan U ons vragen voor een echte en
recente foto. Ook kan U zich inschrijven in het VIP member portaal daar
vindt U al de foto's met zichtbaar gelaat. We kennen elke Escort Dame
persoonlijk. Het is zeer belangrijk voor ons en onze dames om een
vertrouwde en persoonlijke relatie te hebben. De erotische foto's van onze
escort dames zijn genomen – meestal terwijl we aanwezig waren – door een
professionele fotograaf.
Moest U geen antwoord vinden op uw vraag gelieve deze dan per email te sturen naar amour@allureagency.com
http://www.belgium-models.com/vragen.html
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