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DIENSTEN EN TARIEVEN HAIRSTYLING     PER 01-02-2018 

          

Behandeling Omschrijving 
Tijds- 
duur 
gem. 

Tarief  
incl. btw 

Toelichting tarief 

          

Definities: 
Kort haar (tot ca. 10 cm)                                         
Schouderlang haar (tussen 10 en 25 cm)                                         
Lang haar (langer dan 25 cm) 

    Excl. 
Reiskosten:     
€ 0,35 per 
km vanaf 

Edam 

  

      

      

Wassen 
Wij behandelen uw haar met de verzorgende 
producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op 
uw type haar. 

10 min. € 2,00   

Hoofdmassage 
6-stappen hoofdmassage die de bloedsomloop 
stimuleert en de talgproductie stimuleert. Goed voor 
de stofwisseling en  werkt ontspannend. 

10 min. € 6,00   

Droog föhnen 
Het haar wordt droog geföhnd, maar niet 
modelföhnen. 

10 min. € 3,00   

Haarherstel met Smart Bond 
Uw haar krijgt een enorme boost en de bruggen van 
het haar worden hersteld.  Het innovatieve product 
heeft bewezen het haar weer gezond te maken.  

20 min. € 25,00 
Tarief is excl. knippen, kleuren of 
stylen. 

          

Knippen/ snijden/ tondeuse   
  

  

Heren/dames/kinderen 
Knippen, snijden en/of met de tondeuse in het 
gewenste /geadviseerde model. 

45 min. 

€14,50 
(kinderen 
tot 12 jaar 

€9,50) 

Tarief is excl. wassen, drogen, 
stylen. 

Baard/snor trimmen 
Baard (en snor) trimmen  met tondeuse, afwerking 
met mes en nabehandeling met  professionele barber 
baardolie. 

30 min. €14,50 Tarief is incl. baardolie. 

    
  

  

Stylen   
  

  

Gebruik stylingproducten. 
l’Oréal Professionnel stylingproducten worden 
gebruikt om het haar in model te brengen of te 
verzorgen. 

 
€ 2,00   

Föhnen in model   

Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een 
professionele  Dyson föhn die automatisch 
temperatuur meet, waardoor uw  haar nooit te heet 
kan worden. 

33 min. 
€12,50 - 
€19,50 

Tarief is excl. wassen en gebruik 
stylingproducten. 

Opsteken 

Uw haar wordt vakkundig modern of klassiek naar 
wens opgestoken. Prijs inclusief gebruikte 
materialen, zoals haarspeldjes (met uitzondering van 
luxe haarspeldjes vanaf 2,50 per stuk). 

30 min. € 14,50 
Tarief is excl. wassen en gebruik 
stylingproducten. 

Watergolven of krullen 

Uw haar wordt geheel (volgens gewenst patroon) 
met wikkels/krulspelden ingezet, onder de kap 
gedroogd en in het gewenste model gebracht. Of uw 
haar wordt met een krultang of stijltang gekruld.  

1 uur en 
20 min. 

€ 20,50 
Tarief is excl. wassen en gebruik 
stylingproducten. 

Invlechten   
U krijgt de keuze uit diverse vlechtmodellen (of een 
combinatie), vervolgens wordt het haar naar wens 
gevlochten.  

50 min. €17-€27 
Tarief is excl. wassen en gebruik 
stylingproducten. 
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Omvorming/permanenten   
  

  

Permanenten kort/ schouderlang haar 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk met wikkels 
(van het benodigde formaat) ingezet en behandeld 
met een hoge kwaliteit permanentvloeistof van 
L'Oréal Professionnel. Het haar wordt vakkundig 
uitgespoeld, gewassen, nabehandeld met een 
speciale verzorgende haarcrème ter bescherming van 
het haar. Vervolgens wordt het haar geknipt of 
gesneden volgens bestaand model (puntjes). U kunt 
daarna kiezen uit bepaalde styling bv. föhnen of 
watergolven. 

2,5 uur € 65,00 
Tarief is incl. wassen, knippen, 
stylen. 

Permanenten lang haar Idem als permanenten kort haar. 
3 uur en 
45 min. 

€ 95,00 
Tarief is incl. wassen, knippen, 
stylen. 

    
  

  

Kleuren    
  

  

Kleurpoeling /toner - kort/schouderlang 
haar 

Dit is een korte (semi) kleurpigment behandeling om 
kleuring op te frissen en te neutraliseren (bv. gele 
gloed verwijderen). De kleuring is ammoniak vrij en 
blijft minimaal 6 weken zichtbaar. Het wordt vaak 
gedaan voor het wassen op reeds gekleurd haar of na 
een ontkleuring/highlights. Daarna wordt het haar 
gewassen met goede producten van L'Oréal 
Professionnel. Het haar krijgt een prachtige gloed en 
ziet er weer gezond uit. 

20 min. € 16,50 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

Kleurspoeling/toner - lang haar Idem als milkshake-toner kort haar.  30 min. € 20,50 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

 Kleuring heren 

Uw haar wordt behandeld met een semi-permanente 
kleurspoeling van de serie Professionnel Homme by 
L'Oréal. Daarna wordt het haar met een goede l'Oréal 
Homme shampoo gewasssen en gedroogd. De 
houdbaarheid van de kleur is 6 weken (dit is een 
schatting bij wassen om de dag). 

20 min. € 16,50 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

 Kleuring (semi-permanent) 
kort/schouderlang haar 

 Uw haar wordt behandeld met een semi-
permanente ammoniakvrije  kleurspoeling van 
L'Oréal Professionnel in uw gewenste kleur. De 
kleurpigmenten dringen gedeeltelijk door in het haar. 
Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. De 
houdbaarheid van de kleurspoeling is ongeveer 6 
weken. Grijsdekking kan als uw haar tot 70% grijze 
haren heeft (verdeeld over het hoofd) Indien een 
hoger percentage gewenst is dan heeft u een 
permanente kleuring nodig. 

1,5 uur €27-€37 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

Kleuring (semi-permanent) lang haar  
Idem als kleuring (semi-permanent) 
kort/schouderlang haar 

2 uur € 50,00 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

Kleuring (permanente verf) 
kort/schouderlang haar 

Uw haar wordt behandeld met een permanente 
kleuring van L'Oréal Professionnel in uw gewenste 
kleur. Daarna een inwerktijd, uitspoelen en drogen. 
De kleurpigmenten dringen diep door in het haar en 
er is 100% grijsdekking mogelijk. Deze kleuring blijft 
circa 6 weken zitten alvorens er uitgroei te zien is. 

1,5 uur €37-€47 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

Kleuring (permanente verf) lang haar 
Idem als permanente kleuring kort/schouderlang 
haar 

2 uur € 65,00 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

Blonderen kort/schouderlang haar 

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van 
het soort haar) , wordt ontkleurd en daarna met de 
gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn 
meerdere  behandelingen nodig om het gewenste 
resultaat te krijgen (bv. als iemand van donkerblond 
naar ultra lichtblond wil). 

2 uur en 
45 min. 

€ 49 - € 58 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

  
Smart Bond behandeling ter bescherming van de 
haarvezels is sterk aanbevolen. Dit kunt u apart 
boeken. 

  

Voor de duurdere ammoniakvrije 
blondering wordt een toeslag 
van € 10 berekend. 
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Kleuren (vervolg)   
  

  

Blonderen lang haar Idem als blondering kort/schouderlang haar. 3, 5 uur € 72,50 

Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. Voor de duurdere 
ammoniakvrije blondering wordt 
een toeslag van € 20 berekend. 

Coupe soleil 

Via een speciaal mutsje worden over het hoofd 
verspreid plukjes ontkleurd of gekleurd. U bepaalt de 
dikte van de plukjes.  Er wordt gebruik gemaakt van 
voedende en verzorgende producten van L'Oréal 
Professionnel. Uw haar wordt  gewassen met goede 
l'Oréal producten die extra verzorgend zijn voor uw 
haar en het haar wordt gedroogd. 

2 uur € 40,00 

Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. Voor de duurdere 
ammoniakvrije ontkleuring 
wordt een toeslag van € 10 - € 15 
euro berekend, afhankelijk van 
de lengte van het haar. 

Balayage schouderlang haar 

Uw haar wordt met een speciale (freehand) balayage 
techniek ontkleurd conform uw wens (van donker 
naar licht; dit kan in verschillende gradaties). Er 
wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel 
producten. Daarna wordt uw haar gewassen met 
goede l'Oréal Professionnel verzorgende producten 
en gedroogd. 

2,5 uur € 49,00 

Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. Voor de duurdere 
ammoniakvrije blondering wordt 
een toeslag van € 15 berekend. 

Balayage lang haar  Idem als balayage schouderlang haar. 3 uur € 72,50 

Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. Voor de duurdere 
ammoniakvrije blondering wordt 
een toeslag van € 20 berekend 

Highlights/lowlights 

Uw haar wordt geheel of gedeeltijk naar wens  
plukjesgewijs ontkleurd (donkerder gekleurd) via het 
inzetten van folies. Er wordt gebruik gemaakt van 
L'Oréal Professionnel producten (met of zonder 
ammoniak). De highlights worden per folie berekend. 

1,5 uur           
(15 

folies) 

€2,50 per 
folie 

Tarief is incl.  wassen, drogen en 
excl. stylen. Voor de duurdere 
ammoniakvrije ontkleuring 
wordt een toeslag van € 10 - € 20 
euro berekend, afhankelijk van 
de lengte van uw haar. 

Kleuring lok 
Op uw aanwijzing wordt een enkele lok gekleurd. Het 
haar wordt gewassen en gedroogd met goede l'Oréal 
Professionnel producten. 

30 min. € 12,50 
Tarief is incl. wassen, drogen en 
excl. stylen. 

    
  

  

Bruidskapsels   
  

  

Bruidskapsel kort/schouderlang haar 

Na een uitgebreid gesprek over uw gewenste 
bruidskapsel en een analyse van uw haar, krijgt u een 
advies en wordt er een proefkapsel gemaakt. Na het 
proefkapsel kunnen er nog andere wensen worden 
besproken. Vervolgens  wordt op uw trouwdag 
geheel volgens planning het prachtige bruidskapsel 
verzorgd en krijgt u ook een gratis hairspray zodat uw 
haar de hele dag goed in model blijft. Ook 
haaraccessoires zijn bij de prijs inbegrepen. Tarief is 
voor twee afspraken.   

2,5 uur € 85,00 
Tarief is incl. proef, wassen, 
knippen, stylen en accessoires. 

Bruidskapsel lang haar Idem als kort/schouderlang haar bruidskapsel. 3,5 uur € 100,00 
Tarief is incl. proef, wassen, 
knippen, stylen en accessoires. 

 


