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Behandelingen/prijslijst GekniptenWel per 01/08/2020 (incl. 9% BTW) 

Voor onze ambulante diensten buiten Edam worden reiskosten berekend van € 0,35 per km 
op basis van retour. Bij een behandeling aan huis kan de extra benodigde reis- en 
voorbereidingstijd in rekening worden gebracht, indien deze de normale behandeltijd met 
meer dan een half uur overschrijdt. 

 

Knippen, snijden of tondeuse, zonder wassen/drogen 

(gem. tijdsduur: 45 min)      

€ 17,50  
 

Knippen, snijden en/of met de tondeuse in het gewenste /geadviseerde model. Een finishing touch met gel, 
pommade, wax of arganolie is een gratis service. 

Het tarief is excl. wassen, drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar (of bij 
een andere coupe)  kan er meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een 
toeslag. U hoort dit vóór de behandeling. Knippen van lang dik haar is € 23,50. 

 

Knippen, snijden of tondeuse, zonder wassen/drogen – kinderen tot 12 jaar 

(gem. tijdsduur: 45 min)  

€ 12,50 

Het haar van uw kind wordt geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model 
gebracht tegen gereduceerd tarief. Een finishing touch met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis service. 

In de haarstudio is een hoge kruk met leuning, stoelverhoger, limonade, speelgoed en een televisie aanwezig. Ook 
is er een aparte speelkamer beschikbaar als u met meerdere kinderen komt. Uw kind krijgt na de behandeling een 
leuke verrassing mee of bv. een mooie vlecht of speld in het haar.  

Het tarief is excl. wassen, drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar (of bij 
een andere coupe) kan er meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een 
toeslag. U hoort dit vóór de behandeling. 

 
Knippen, snijden of tondeuse, met wassen 

(gem. tijdsduur: 55 min)       

€ 20,50  

Wij wassen uw haar met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op uw wensen, type haar 
en hoofdhuid. Indien nodig gebruiken we ook een goede conditioner of masker. Vervolgens wordt uw haar 
geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht. Een finishing touch 
met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis service. 
 

Het tarief is exclusief drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar (of bij een 
andere coupe)  kan er meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. 
U hoort dit vóór de behandeling. 
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Knippen, snijden of tondeuse, met wassen – kinderen tot 12 jaar 

(gem. tijdsduur: 55 min)  

€ 15,50 

Wij behandelen het kinderhaar met de verzorgende 100% biologische producten van l’Oréal Professionnel 
Botenea, afgestemd op het type haar en de kinderhoofdhuid. Vervolgens wordt het haar van uw kind geknipt, 
gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht tegen gereduceerd tarief. Een 
finishing touch met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis service.  
 
In de haarstudio is een hoge kruk met leuning, stoelverhoger, limonade, speelgoed en een televisie aanwezig. Ook 
is er een aparte speelkamer beschikbaar als u met meerdere kinderen komt. Uw kind krijgt na de behandeling een 
leuke verrassing mee of bv. een mooie vlecht of speld in het haar.  
 

Het tarief is exclusief drogen of modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar (of bij een 
andere coupe) kan er meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. 
U hoort dit vóór de behandeling. 

 

Knippen, snijden of tondeuse, met wassen en drogen 

(gem. tijdsduur: 1 u 5 min)     

€ 23,50  

Wij behandelen uw haar met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op uw wensen, type 
haar en hoofdhuid. Indien nodig gebruiken we ook een goede conditioner of masker. Vervolgens wordt uw haar 
geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht. Uw haar wordt daarna 
kort droog geföhnd en extra verzorgd met bijvoorbeeld een versteviging (modelföhnen duurt langer en kan apart 
onder ‘verzorgen en stylen’ geboekt worden). Een finishing touch met gel, pommade, wax of arganolie is een gratis 
service. 

Het tarief is exclusief modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar (of bij een andere 
coupe) kan er meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort 
dit vóór de behandeling. 

 

Knippen, snijden of tondeuse, met wassen en drogen – kinderen tot 12 jaar 

(gem. tijdsduur: 1 u 5 min)    

€ 18,50 

Wij behandelen het kinderhaar met de verzorgende 100% biologische producten van l’Oréal Professionnel 
Botenea, afgestemd op het type haar en de kinderhoofdhuid. Vervolgens wordt het haar van uw kind geknipt, 
gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model gebracht tegen gereduceerd tarief. Het 
haar wordt daarna droog geföhnd, inclusief eventueel gebruik van stylingproducten die geschikt zijn voor 
kinderhaar (modelföhnen duurt langer en kan apart onder ‘stylen en verzorgen’ geboekt worden).  In de 
haarstudio is een hoge kruk met leuning, stoelverhoger, limonade, speelgoed en een televisie aanwezig. Ook is er 
een aparte speelkamer beschikbaar als u met meerdere kinderen komt. Uw kind krijgt na de behandeling een 
leuke verrassing mee of bv. een mooie vlecht of speld in het haar.  
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Het tarief is exclusief modelföhnen/stylen. Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar (of bij een andere 
coupe) kan er meer dan de aangegeven gemiddelde tijd nodig zijn. Dan geldt naar verhouding een toeslag. U hoort 
dit vóór de behandeling. Knippen van erg lang dik kinderhaar is € 19,50 

 

Knippen, snijden of tondeuse met wassen en modelföhnen/stylen kort haar mannen  

(gem. tijdsduur: 1 u 15 min)     

€ 26,50  

Het haar zal worden gewassen met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op jouw 
wensen, type haar en hoofdhuid. Indien nodig kan ook een goede conditioner of masker gebruikt worden. 
Vervolgens wordt jouw haar geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model 
gebracht. Het haar wordt daarna naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn met 
intelligente warmteregeling die ervoor zorgt dat je haar niet te heet kan worden. Je haar wordt behandeld met een 
hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een 
professioneel merk. 

 

Knippen, snijden of tondeuse met wassen en modelföhnen/stylen kort haar vrouwen  

(gem. tijdsduur: 1 u 35 min)     

€ 30  

Het haar zal worden gewassen met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op jouw 
wensen, type haar en hoofdhuid. Indien nodig kan ook een goede conditioner of masker gebruikt worden. 
Vervolgens wordt jouw haar geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model 
gebracht. Het haar wordt daarna naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn met 
intelligente warmteregeling die ervoor zorgt dat je haar niet te heet kan worden. Je haar wordt behandeld met een 
hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een 
professioneel merk. 

 

Knippen, snijden of tondeuse met wassen en modelföhnen/stylen schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 45 min)     

€ 35  

Het haar zal worden gewassen met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op jouw 
wensen, type haar en hoofdhuid. Indien nodig kan ook een goede conditioner of masker gebruikt worden. 
Vervolgens wordt jouw haar geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model 
gebracht. Het haar wordt daarna naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn met 
intelligente warmteregeling die ervoor zorgt dat je haar niet te heet kan worden. Je haar wordt behandeld met een 
hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een 
professioneel merk. 
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Knippen, snijden of tondeuse met wassen en modelföhnen/stylen lang haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 55 min)     

€ 38  

Het haar zal worden gewassen met de verzorgende producten van l’Oréal Professionnel, afgestemd op jouw 
wensen, type haar en hoofdhuid. Indien nodig kan ook een goede conditioner of masker gebruikt worden. 
Vervolgens wordt jouw haar geknipt, gesneden en/of met de tondeuse in het gewenste of geadviseerde model 
gebracht. Het haar wordt daarna naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn met 
intelligente warmteregeling die ervoor zorgt dat je haar niet te heet kan worden. Je haar wordt behandeld met een 
hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een 
professioneel merk. 

 

Baard en snor trimmen  

(gem. tijdsduur: 40 min)        

€ 18,50 

Baard (en snor) trimmen met tondeuse, hot towels, pre-shave professioneel barber scheerschuim of scheerzeep 
en gladde afwerking met barber mes. Nabehandeling met topverzorgende barber baardolie en aftershave en 
snorren/baardenwax.   

 

Snor trimmen  

(gem. tijdsduur: 8 min)        

€ 5 

Snor trimmen met tondeuse en speciale snor borstel met varkenhaar, en nabehandeling met topverzorgende 
barber snorrenwax.   

 

Clean shave  

(gem. tijdsduur: 1u 15 min)        

€ 24,50 

Baard (en snor) trimmen met tondeuse, hot towels, pre-shave professioneel barber scheerschuim of scheerzeep 
en gladde afwerking met barber mes. Herhaling behandeling hot towel, pre-shave en afwerking met mes, voor 
extra gladde afwerking. Nabehandeling met topverzorgende barber baardolie en aftershave en 
snorren/baardenwax. Inclusief wellness treatment met verzorgend gezichtsmasker. 
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VERZORGEN EN STYLEN  

 

Hoofdmassage 

(gem. tijdsduur: 10 min)          

€  6,50 

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

 

Smart Bond haarherstel (en extra bescherming bij kleuring of permanent behandeling) 

(gem. tijdsduur: 20 min)            

Vanaf € 15 

Dit is een aparte haarherstelbehandeling van L’Oréal Professionnel en kan ook tijdens een kleuring of permanent 
behandeling worden gedaan voor extra bescherming van uw haar. 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.  
 
Het tarief is exclusief knippen, kleuren of uitgebreid stylen en is afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 
 
 
Modelföhnen mannen 

(gem. tijdsduur: 10 min)   

€ 6 
 
Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn die ervoor zorgt dat uw 
haar niet te heet kan worden. Uw haar wordt behandeld met een hittebeschermend stylingproduct, een 
verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een professioneel merk.  

 

Modelföhnen kort haar 

(gem. tijdsduur: 20 min)   

€ 12,50 
 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.   
 
Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn die ervoor zorgt dat uw 
haar niet te heet kan worden. Uw haar wordt behandeld met een hittebeschermend stylingproduct, een 
verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een professioneel merk.  
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Modelföhnen schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 30 min)   

€ 17 
 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm.   
 
Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn die ervoor zorgt dat uw 
haar niet te heet kan worden. Uw haar wordt behandeld met een hittebeschermend stylingproduct, een 
verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een professioneel merk.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Modelföhnen lang haar 

(gem. tijdsduur: 40 min)  

€ 22,50 
 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  
 
Uw haar wordt naar wens in model geföhnd met een professionele innovatieve Dyson föhn met intelligente 
warmteregeling die ervoor zorgt dat uw haar niet te heet kan worden. Uw haar wordt behandeld met een 
hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende mousse, arganolie of ander stylingproduct van een 
professioneel merk.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Opsteken  

(gem. tijdsduur: 50 min)  

€ 30 - € 50 
 
Uw haar wordt vakkundig, modern, klassiek, feestelijk naar wens opgestoken. Het tarief is inclusief gebruikte 
stylingproducten en schuifspeldjes. U kunt ook kiezen uit het assortiment van luxe haarspelden. Deze worden 
apart in rekening gebracht. In combinatie met invlechten en/of watergolven geldt een toeslag welke naar 
verhouding wordt berekend.  
 

Tarief is inclusief wassen. 
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Watergolven/krullen/beachwaves/slagen   

(gem. tijdsduur: 1 u 15 min)  

€ 22,50 
 

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 innovatieve zgn. ionische krultang of stijltang gekruld (of 
juist ontkruld). Een ionische tang is gezonder voor het haar en de temperatuur kan  geregeld worden. Het haar 
wordt zacht en glanzend. Uw haar wordt behandeld met een hittebeschermend stylingproduct, een verstevigende 
mousse, arganolie of ander stylingproduct van een professioneel merk.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Invlechten   

(gem. tijdsduur: 50 min)   

€ 30 - € 50 

U krijgt de keuze uit diverse vlecht- en/of invlechtmodellen. Vervolgens wordt het haar naar wens (in)gevlochten. 
In overleg kunt u natuurlijk ook kiezen voor combinaties van vlechten, watergolven/krullen met de tang (wel of 
niet opgestoken).  

Dit tarief is exclusief wassen en inclusief het gebruik van stylingproducten. De prijs is gebaseerd op 50 minuten. 
Afhankelijk van de lengte en dikte van het haar en het aantal strengen kan er minder of meer dan de aangegeven 
gemiddelde tijd nodig zijn. Dan wordt het tarief naar verhouding berekend.  

Tarief is inclusief wassen. 

 

Bruids/feestkapsel incl. proefsessie kort tot schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)   

Vanaf €  95 

Het betreft een kapsel voor aanstaande bruiden (of exclusief kapsel voor andere gelegenheid) met een haarlengte 
tot circa 25 cm. 

GekniptenWel is creatief en gediplomeerd bruids/galakapper. Wij zorgen voor een exclusief kapsel passend bij uw 
bruids/feestkleding, bij uw persoonlijke voorkeuren en rekening houdend met de feestelijke omstandigheden. Na 
een uitgebreid gesprek over uw gewenste bruid/feestskapsel 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 bruids/feestkapsel 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.  
 
Het tarief is voor twee afspraken, incl. proef, wassen, knippen, stylen en accessoires. Dit is een gemiddelde prijs. In 
sommige gevallen kan er in overleg een toeslag worden berekend indien er extra tijd nodig is bij speciale 
aanvullende wensen (denk aan kleuringen, reiskosten, aanwezigheid kapper tijdens het feest etc.). Er geldt een 
collectiviteitskorting als er door GekniptenWel ook feestelijke kapsels verzorgd worden voor de bruidegom en/of 
familieleden/genodigden. 
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Bruids/feestkapsel incl. proefsessie lang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u 45 min)   

Vanaf  € 195 
 

Het betreft een kapsel voor aanstaande bruiden (of exclusief kapsel voor andere gelegenheid) met een haarlengte 
vanaf 25 cm. 

GekniptenWel is creatief en gediplomeerd bruids/galakapper. Wij zorgen voor een exclusief kapsel passend bij uw 
bruids/feestkleding, bij uw persoonlijke voorkeuren en rekening houdend met de feestelijke omstandigheden. Na 
een uitgebreid gesprek over uw gewenste bruids/feestkapsel 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 trouw/feestdag geheel volgens planning het prachtige bruids/feestkapsel 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.  
Het tarief is voor twee afspraken, incl. proef, wassen, knippen, stylen en accessoires. Dit is een gemiddelde prijs. In 
sommige gevallen kan er in overleg een toeslag worden berekend indien er extra tijd nodig is bij speciale 
aanvullende wensen (denk aan kleuringen, reiskosten, aanwezigheid kapper tijdens het feest etc.). Er geldt een 
collectiviteitskorting als er door GekniptenWel ook feestelijke kapsels verzorgd worden voor de bruidegom en/of 
familieleden/genodigden. 
 
Permanenten (omvormen) kort haar  
(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)   
 
€ 70 
 
Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  
 
Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk met wikkels (van het benodigde formaat) of papillotten ingezet en behandeld 
met een hoge kwaliteit permanentvloeistof van L’Oréal Professionnel. Het haar wordt vakkundig uitgespoeld, 
gewassen en behandeld met een speciale verzorgende haarcrème ter bescherming van het haar. Vervolgens 
worden de puntjes van het haar geknipt of gesneden volgens bestaand model. U kunt daarna kiezen uit bepaalde 
styling bv. föhnen of watergolven. 
 

Permanenten (omvormen) schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 3 u) 

€ 85,50 

 
Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

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

(gem. tijdsduur: 3 u 45 min)  

€ 104 

 
Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.   

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

Permanenten – biologisch (Organic Colour Systems) kort haar  
(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)   
 
€ 85 
 
Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  
 
Eindelijk kunt u uw haar laten permanenten op een super zachte en gezondere manier. De OCS permanent is vrij 
van agressieve chemicaliën zoals Thioglycolzuur, Ammonia, SLS en SLES. Zo krijgt u meer natuurlijke krullen. Kijk 
voor meer informatie op nederlands.organiccoloursystems.nl/our-range/think-curl-perming-system/ 

Permanenten – biologisch (Organic Colour Systems) schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 3 u) 

€ 97 

 
Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Eindelijk kunt u uw haar laten permanenten op een super zachte en gezondere manier. De OCS permanent is vrij 
van agressieve chemicaliën zoals Thioglycolzuur, Ammonia, SLS en SLES. Zo krijgt u meer natuurlijke krullen. Kijk 
voor meer informatie op nederlands.organiccoloursystems.nl/our-range/think-curl-perming-system/ 

Permanenten – biologisch (Organic Colour Systems) lang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u 45 min)  

€ 120 

 
Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.   

Eindelijk kunt u uw haar laten permanenten op een super zachte en gezondere manier. De OCS permanent is vrij 
van agressieve chemicaliën zoals Thioglycolzuur, Ammonia, SLS en SLES. Zo krijgt u meer natuurlijke krullen. Kijk 
voor meer informatie op nederlands.organiccoloursystems.nl/our-range/think-curl-perming-system/ 
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KLEUREN REGULIER (ZIE VERDER OOK KLEUREN “AMMONIAKVRIJ”) 

Kleuren – permanent – 100% grijsdekking - kort haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min)    

€ 40,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm. 

Uw haar wordt behandeld met een permanente (grijsdekkende) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Kleuren – permanent – 100% grijsdekking - schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 40 min)  

€ 50,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een permanente (grijsdekkende) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief uitgebreid stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Kleuren – permanent – 100% grijsdekking - lang haar  

(gem. tijdsduur: 2 u)    

€ 70,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm. 

Uw haar wordt behandeld met een permanente (grijsdekkende) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
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kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Blonderen kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 45 min)  

€ 55 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ontkleurd (bij reeds gekleurd haar) en 
daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig om het gewenste 
resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en excl. uitgebreid stylen. Indien het nodig is om een haarvezelversterkend 
middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 
euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Kies bij gedeeltelijke blondering voor balayage (grote 
plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

 

Blonderen schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u)    

€ 63,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ontkleurd (bij reeds gekleurd haar) en 
daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig om het gewenste 
resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Kies bij gedeeltelijke blondering voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

 

Blonderen lang haar  

(gem. tijdsduur: 4 u)    

€ 79,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ontkleurd (bij reeds gekleurd haar) en 
daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig om het gewenste 
resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief uitgebreid stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
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een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Kies bij gedeeltelijke blondering  voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u)   

€ 45 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Via een speciaal siliconen mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd (lichter gemaakt) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid/soorten kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam - schouderlang haar 

 (gem. tijdsduur: 2 u 30 min)  

€ 56,00 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd (lichter gemaakt) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid/soorten kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam  - lang haar 

(gem. tijdsduur: 3,5 u)   

€ 76 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Via een speciaal siliconen  hoed (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid 
strengen/plukken ontkleurd (lichter gemaakt) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief  modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid/soorten kleuring en de extra tijdsduur. 
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Balayage schouderlang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)  

€ 65 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ontkleurd met of 
zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende gradaties). Daarna 
wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal 
Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 

 

Balayage lang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 3 u 30 min)  

€ 88,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ontkleurd met of 
zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende gradaties). Daarna 
wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal 
Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 

 

Highlights/lowlights 15 folies 

 (gem. tijdsduur: 1 u 30 min)   

€ 43 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ontkleurd (donkerder gekleurd) via het inzetten van 
15 folies (meestal bovenop en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
eerst een lichte ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan 
worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 
15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid en soort verf). 
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Highlights/lowlights 30 folies 

(gem. tijdsduur: 2 u)   

€ 80      

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ontkleurd (donkerder gekleurd) via het inzetten van 
30 folies (meestal bovenop, achterkant en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel 
producten (met of zonder ammoniak).  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
eerst een lichte ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan 
worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 
15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid en soort verf). 

 

Highlights/lowlights 45 folies  

(gem. tijdsduur: 4 u 30 min) 

€ 116,50 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ontkleurd (donkerder gekleurd) via het inzetten van 
45 folies (verdeeld over het hele hoofd). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Bij meer folies geldt een tarief van 
2,50 euro per folie. Voor sommige lowlight kleuringen is eerst een lichte ontkleuring nodig (afhankelijk van de 
huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken worden in een 
volgende stap apart ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid en 
soort verf). 

 

Kleuren – enkele lok 

(gem. tijdsduur: 45 min)  

€ 20 

Op uw aanwijzing wordt een enkele lok gekleurd of eerst ontkleurd en dan ingekleurd. Het haar wordt gewassen 
en gedroogd met goede l'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. 
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KLEUREN – AMMONIAKVRIJ 

Toner – ammoniakvrij - kort haar  

(gem. tijdsduur: 20 min)     

€ 19,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Dit is een korte (semi) kleurpigment behandeling zonder ammoniak 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 
toegepast 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en excl. modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 
 

Toner – ammoniakvrij - schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 25 min)     

€ 29,50  

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Dit is een korte (semi) kleurpigment behandeling zonder ammoniak 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 
toegepast 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en excl. modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 
 

Toner – ammoniakvrij - lang haar  

(gem. tijdsduur: 50 min)   

€ 45 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Dit is een korte kleurpigment behandeling zonder ammoniak 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 toegepast 
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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 
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Mannen – kleuren – ammoniakvrij 

(gem. tijdsduur: 30 min)   

€ 18,50 

Uw haar wordt behandeld met een kleurspoeling zonder ammoniak van de serie Professionnel Homme by L’Oréal. 
Dat wil zeggen dat de kleurpigmenten om het haar en gedeeltelijk in het haar worden opgenomen. Daarna wordt 
het haar met een goede l’Oréal Homme shampoo gewassen en gedroogd. De houdbaarheid van de kleur is circa 6 
weken (dit is een schatting bij wassen om de dag). 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en inclusief modelföhnen/stylen. 

 

Kleuren – semi-permanent 70% grijsdekking – ammoniakvrij - kort haar 

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min) 

€ 31,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

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 maximaal 
70% grijze haren heeft (verdeeld over het hoofd). Indien een hoger percentage gewenst is dan heeft u een 
permanente kleuring nodig. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

 

Kleuren – semi-permanent 70% grijsdekking – ammoniakvrij - schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 1 u 40 min) 

€ 41,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm -25 cm. 

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 maximaal 
70% grijze haren heeft (verdeeld over het hoofd). Indien een hoger percentage gewenst is dan heeft u een 
permanente kleuring nodig. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  
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Kleuren – semi-permanent 70% grijsdekking – ammoniakvrij - lang haar  

(gem. tijdsduur: 2 u)   

€ 65 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

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 maximaal 
70% grijze haren heeft (verdeeld over het hoofd). Indien een hoger percentage gewenst is dan heeft u een 
permanente kleuring nodig. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  
 
Kleuren – permanent 100% grijsdekking – ammoniakvrij - kort haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min) 

€ 43,50           

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een permanente ammoniakvrije (grijsdekkende) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Kleuren – permanent 100% grijsdekking – ammoniakvrij - schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 1 u 40 min)  

€ 53,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt behandeld met een permanente ammoniakvrije (grijsdekkende) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  
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Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

 

Kleuren – permanent 100% grijsdekking – ammoniakvrij - lang haar 

 (gem. tijdsduur: 2 u) 

 € 90,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw haar wordt behandeld met een permanente ammoniakvrije (grijsdekkende) 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een 
kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van 
donker naar licht op reeds gekleurd haar).  

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  

 

Blonderen – ammoniakvrij kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 45 min) 

€ 68 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ammoniakvrij ontkleurd (bij reeds 
gekleurd haar) en daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig 
om het gewenste resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra 
lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor gedeeltelijke blondering kies voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Blonderen – ammoniakvrij schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u)   

€ 75 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ammoniakvrij ontkleurd (bij reeds 
gekleurd haar) en daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig 
om het gewenste resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra 
lichtblond wil). 
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Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor gedeeltelijke blondering kies voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  
 

Blonderen – ammoniakvrij lang haar  

(gem. tijdsduur: 4 u)   

€ 99,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Het haar krijgt een voorbehandeling (afhankelijk van het soort haar) , wordt ammoniakvrij ontkleurd (bij reeds 
gekleurd haar) en daarna met de gewenste blonde kleuring behandeld. Soms zijn meerdere  behandelingen nodig 
om het gewenste resultaat te krijgen (bv. als iemand met reeds gekleurd haar van donkerblond naar ultra 
lichtblond wil). 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor gedeeltelijke blondering kies voor 
balayage (grote plukken), highlights (plukjes met folies) of coupe soleil (plukjes met kam, muts of kleurhoed). 

Indien het nodig is om een haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus 
haar), dan geldt hiervoor een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.  

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – ammoniakvrij kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u 45 min) 

€ 55 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd of gekleurd, ammoniakvrij. 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – ammoniakvrij schouderlang haar  

(gem. tijdsduur: 3 u) 

€ 77,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd of gekleurd, ammoniakvrij. 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. 
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Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Coupe soleil met speciale muts/hoed/kam – ammoniakvrij lang haar  

(gem. tijdsduur: 3 u 30 min) 

€ 89,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Via een speciaal siliconen  mutsje (of ander materiaal zoals speciale kam) worden over het hoofd verspreid plukjes 
ontkleurd of gekleurd, ammoniakvrij. 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. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Bij meerdere kleuren geldt een toeslag, 
afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. 

 

Balayage – ammoniakvrij schouderlang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)  

€ 78 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ammoniakvrij 
ontkleurd met of zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende 
gradaties). Daarna wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt 
van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 

 

Balayage – ammoniakvrij lang haar – freehand/folie 

(gem. tijdsduur: 3 u 30 min)  

€ 99,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm. 

Uw haar wordt in brede plukken verdeeld en met een speciale (freehand) balayage techniek ammoniakvrij 
ontkleurd met of zonder folie, conform uw wens (van donker naar licht of andersom; dit kan in verschillende 
gradaties). Daarna wordt uw haar gewassen met verzorgende producten en gedroogd. Er wordt gebruik gemaakt 
van L'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. 
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Highlights/lowlights – ammoniakvrij – 15 folies  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min)  

€ 55  

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ammoniakvrij ontkleurd (donkerder gekleurd) via het 
inzetten van 15 folies (meestal bovenop en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel 
producten.  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
toch eerst een lichte ammoniakvrije ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de 
gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ammoniakvrij 
ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid, soort en aantal kleuren 
verf). 

 

Highlights/lowlights – ammoniakvrij – 30 folies 

 (gem. tijdsduur: 3 u)   

€ 100 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ammoniakvrij ontkleurd (donkerder gekleurd) via het 
inzetten van 30 folies (meestal bovenop, achterkant en zijkanten). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal 
Professionnel producten.  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Voor sommige lowlight kleuringen is 
toch eerst een lichte ammoniakvrije ontkleuring nodig (afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de 
gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken worden in een volgende stap apart ammoniakvrij 
ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro (afhankelijk van duur, hoeveelheid, soort en aantal kleuren 
verf). 

 
Highlights/lowlights – ammoniakvrij – 45 folies  

(gem. tijdsduur: 4 u 30 min)  

€ 146,50 

Uw haar wordt geheel of gedeeltelijk naar wens pluksgewijs ammoniakvrij ontkleurd (donkerder gekleurd) via het 
inzetten van 45 folies (verdeeld over het hele hoofd). Er wordt gebruik gemaakt van L'Oréal Professionnel 
producten (met of zonder ammoniak).  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Indien het nodig is om een 
haarvezelversterkend middel, zoals Smart Bond toe te voegen (bijvoorbeeld bij poreus haar), dan geldt hiervoor 
een toeslag van 10-25 euro, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. Bij meer folies geldt een tarief van 
3,50 euro per folie. Voor sommige lowlight kleuringen is toch eerst een lichte ammoniakvrije ontkleuring nodig 
(afhankelijk van de huidige kleur van het haar) waarna de gewenste kleur kan worden aangebracht. Deze plukken 
worden in een volgende stap apart ammoniakvrij ingekleurd. Hiervoor geldt een toeslag van 15-35 euro 
(afhankelijk van duur, hoeveelheid, soort en aantal kleuren verf). 
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Kleuren – enkele lok – ammoniakvrij 

(gem. tijdsduur: 45 min)  

€ 25 

Op uw aanwijzing wordt een enkele lok gekleurd of eerst ontkleurd en dan ingekleurd. Er worden ammoniakvrije 
producten gebruikt. Het haar wordt gewassen en gedroogd met goede l'Oréal Professionnel producten. 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief stylen. 

 

Botanea – 100% biologische kleuring kort haar – excl. grijsbehandeling  

(gem. tijdsduur: 1 u 30 min) 

€ 68,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw  haar wordt puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met biologische producten van Source 
Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en Lavendel, vrij van parabenen, 
sulfaten, siliconen en synthetische geur- en kleurstoffen. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van 
Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen 
die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
 

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.  

 

Botanea – 100% biologische kleuring schouderlang haar – excl. grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 1 u 50 min)  

€ 88,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw  haar wordt puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met biologische producten van Source 
Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en Lavendel, , vrij van parabenen, 
sulfaten, siliconen en synthetische geur- en kleurstoffen. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van 
Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen 
die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.  
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Botanea – 100% biologische kleuring lang haar – excl. grijsbehandeling  

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)           

€ 133,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw  haar wordt puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met biologische producten van Source 
Essentielle. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, Cassia en Indigo. Het haar kan niet 
worden opgelicht, maar wel donkerder gekleurd worden. 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen. Voor een grijshaar behandeling is de 
toeslag maximaal 48 euro, afhankelijk van het % grijs haar en de extra tijdsduur.  

 

Botanea – 100% biologische kleuring kort haar – incl. grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 2 u 15 min)  

€ 119,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw  haar wordt in twee stappen (ivm extra grijs camouflage) puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld 
met biologische producten van Source Essentielle. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, 
Cassia en Indigo. Het haar kan niet worden opgelicht, maar wel donkerder gekleurd worden. 
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.    

 

Botanea – 100% biologische kleuring schouderlang haar – incl.  grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 2 u 30 min)  

€ 139,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw  haar wordt in twee stappen (i.v.m. grijs camouflage) puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met 
biologische producten van Source Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en 
Lavendel. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van 
licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij 
de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
  

Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.    
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Botanea – 100% biologische kleuring lang haar – incl. grijsbehandeling 

(gem. tijdsduur: 3 u 15 min)  

€ 184,50  

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Uw  haar wordt in twee stappen (i.v.m. grijs camouflage) puur biologisch gekleurd en gewassen/behandeld met 
biologische producten van Source Essentielle met Kamille, Goudsbloem, Aloë Vera, Acacia, Sesam, Vijg, Jasmijn en 
Lavendel. Er zijn vele natuurlijke kleuren mogelijk via een mix van Henna, Cassia en Indigo. De kleuren variëren van 
licht blond-, koper-tot bruin-tinten. Botanéa is er voor iedereen die houdt van een natuurlijke kleuring die dichtbij 
de eigen kleur ligt. Ook blendt/vervaagt het witte haren.  
Het haar kan niet lichter worden gekleurd, maar wel donkerder.  
Voordelen van Botanea: De kleuring licht minder snel op in de zomer en ook de uitgroei wordt vervaagd en dit is 
langer houdbaar dan bij chemische kleuring.  
 
Het tarief is inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stylen.   

Voorbehandeling Organic Colour Systems (OCS) kort haar 

(gem. tijdsduur: 25 min) 

€ 12,00 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Uw haar wordt eerst geanalyseerd met een wet-stretch test op nat haar. Zo wordt een eventueel vocht- of 
proteïne tekort vastgesteld. Daarna volgt een speciaal treatment om uw haar als voorbereiding op de kleuring zo 
sterk mogelijk te krijgen. Deze voorbehandeling is apart te boeken (ook als haarherstelbehandeling voor een 
knipbeurt). 

Voorbehandeling Organic Colour Systems (OCS) shouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 25 min) 

€ 14,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

Uw haar wordt eerst geanalyseerd met een wet-stretch test op nat haar. Zo wordt een eventueel vocht- of 
proteïne tekort vastgesteld. Daarna volgt een speciaal treatment om uw haar als voorbereiding op de kleuring zo 
sterk mogelijk te krijgen. Deze voorbehandeling is apart te boeken (ook als haarherstelbehandeling voor een 
knipbeurt). 

 

Voorbehandeling Organic Colour Systems (OCS) lang haar 

(gem. tijdsduur: 25 min) 

€ 16,50 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.   

Uw haar wordt eerst geanalyseerd met een wet-stretch test op nat haar. Zo wordt een eventueel vocht- of 
proteïne tekort vastgesteld. Daarna volgt een speciaal treatment om uw haar als voorbereiding op de kleuring zo 
sterk mogelijk te krijgen. Deze voorbehandeling is apart te boeken (ook als haarherstelbehandeling voor een 
knipbeurt). 
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Organic Colour Systems (OCS) – 60% biologische kleuring en 95% natuurlijk gewonnen 
ingrediënten kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u) 

€ 60,50* 

Permanente of semi- permanente kleuring kort haar (wel of niet grijsdekkend).  
Wij adviseren een voorbehandeling bij deze kleuring. 
Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

60% biologische en 95% natuurlijk gewonnen ingrediënten en bij grijsdekking slechts 0,4% ppd/ptd (bij reguliere 
producten gemiddeld 4-6%). Er zijn maar liefst 64 onderling mengbare tinten. OCS is vrij van ammonia en 
resorcinol. Parabenen en formaldehyde zijn zoveel mogelijk vervangen door natuurlijke ingrediënten zoals 
raapzaadolie en soya. Ook mensen met een allergie voor bv. ppd/ptd kunnen OCS vaak goed verdragen. 

Uw haar wordt eerst geanalyseerd met een rektekst op nat haar. Zo wordt een eventueel vocht- of proteïne tekort 
vastgesteld. Daarna volgt een speciaal treatment om uw haar als voorbereiding op de kleuring zo sterk mogelijk te 
krijgen. Daarna wordt de permanente kleuring aangebracht, gevolgd door de naverzorging.  

Het tarief is een indicatieve prijs gebaseerd op een gemiddeld verbruik, inclusief wassen, drogen en exclusief 
modelföhnen/stijlen. Bij meerdere kleuren of bij dikker haar geldt een toeslag, afhankelijk van de extra gebruikte 
hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring 
nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van donker naar licht op reeds gekleurd haar). Bij 
mensen met een zeer gevoelige hoofdhuid kan een extra verzorgend supplement tegen een kleine bijbetaling van 
5 euro aan het treatment worden toegevoegd.   

Er zijn van OCS ook 100% vegan, kant en klare kleurspoelingen die op aanvraag beschikbaar zijn. Ook zijn de 
verzorgende haarproducten bij GekniptenWel te koop. 

N.B. Uiteraard is ook een deelkleuring mogelijk. De prijs wordt dan naar verhouding berekend. 

*Het tarief is voor de OCS kleuring en de na-treatment. Exclusief voorbehandeling en modelföhnen. Het is een 
indicatieve prijs gebaseerd op een gemiddeld verbruik, inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stijlen. 
Bij meerdere kleuren of bij dikker haar geldt een toeslag, afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring 
en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de 
gewenste kleur kan worden opgebracht (van donker naar licht op reeds gekleurd haar). Bij mensen met een zeer 
gevoelige hoofdhuid kan een extra verzorgend supplement tegen een kleine bijbetaling van 5 euro aan de 
behandeling worden toegevoegd.   

 

Organic Colour Systems (OCS) – 60% biologische kleuring en 95% natuurlijk gewonnen 
ingrediënten schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 2u 30 min)  

€ 75,50* 

Permanente of semi-permanente kleuring schouderlang haar (wel of niet grijsdekkend). 
Wij adviseren een voorbehandeling bij deze kleuring. 
Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm. 

60% biologische en 95% natuurlijk gewonnen ingrediënten en bij grijsdekking slechts 0,4% ppd/ptd (bij reguliere 
producten gemiddeld 4-6%). Er zijn maar liefst 64 onderling mengbare tinten. OCS is vrij van ammonia en 
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resorcinol. Parabenen en formaldehyde zijn zoveel mogelijk vervangen door natuurlijke ingrediënten zoals 
raapzaadolie en soya. Ook mensen met een allergie voor bv. ppd/ptd kunnen OCS vaak goed verdragen. 

Uw haar wordt eerst geanalyseerd met een rektekst op nat haar. Zo wordt een eventueel vocht- of proteïne tekort 
vastgesteld. Daarna volgt een speciaal treatment om uw haar als voorbereiding op de kleuring zo sterk mogelijk te 
krijgen. Daarna wordt de permanente kleuring aangebracht, gevolgd door de naverzorging.  

Het tarief is een indicatieve prijs gebaseerd op een gemiddeld verbruik, inclusief wassen, drogen en exclusief 
modelföhnen/stijlen. Bij meerdere kleuren of bij dikker haar geldt een toeslag, afhankelijk van de extra gebruikte 
hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring 
nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van donker naar licht op reeds gekleurd haar). Bij 
mensen met een zeer gevoelige hoofdhuid kan een extra verzorgend supplement tegen een kleine bijbetaling van 
5 euro aan het treatment worden toegevoegd.   

Er zijn van OCS ook 100% vegan, kant en klare kleurspoelingen die op aanvraag beschikbaar zijn. Ook zijn de 
verzorgende haarproducten bij GekniptenWel te koop. 

N.B. Uiteraard is ook een deelkleuring mogelijk. De prijs wordt dan naar verhouding berekend. 

*Het tarief is voor de OCS kleuring en de na-treatment. Exclusief voorbehandeling en modelföhnen. Het is een 
indicatieve prijs gebaseerd op een gemiddeld verbruik, inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stijlen. 
Bij meerdere kleuren of bij dikker haar geldt een toeslag, afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring 
en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de 
gewenste kleur kan worden opgebracht (van donker naar licht op reeds gekleurd haar). Bij mensen met een zeer 
gevoelige hoofdhuid kan een extra verzorgend supplement tegen een kleine bijbetaling van 5 euro aan de 
behandeling worden toegevoegd.   

 

Organic Colour Systems (OCS) – 60% biologische kleuring en 95% natuurlijk gewonnen 
ingrediënten lang haar 

(gem. tijdsduur: 3 u 30 min)           

€ 95,50* 

Permanente of semi-permanente kleuring lang haar (wel of niet grijsdekkend). 
Wij adviseren een voorbehandeling bij deze kleuring. 
Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

60% biologische en 95% natuurlijk gewonnen ingrediënten en bij grijsdekking slechts 0,4% ppd/ptd (bij reguliere 
producten gemiddeld 4-6%). Er zijn maar liefst 64 onderling mengbare tinten. OCS is vrij van ammonia en 
resorcinol. Parabenen en formaldehyde zijn zoveel mogelijk vervangen door natuurlijke ingrediënten zoals 
raapzaadolie en soya. Ook mensen met een allergie voor bv. ppd/ptd kunnen OCS vaak goed verdragen. 

Uw haar wordt eerst geanalyseerd met een rektekst op nat haar. Zo wordt een eventueel vocht- of proteïne tekort 
vastgesteld. Daarna volgt een speciaal treatment om uw haar als voorbereiding op de kleuring zo sterk mogelijk te 
krijgen. Daarna wordt de permanente kleuring aangebracht, gevolgd door de naverzorging.  

Het tarief is een indicatieve prijs gebaseerd op een gemiddeld verbruik, inclusief wassen, drogen en exclusief 
modelföhnen/stijlen. Bij meerdere kleuren of bij dikker haar geldt een toeslag, afhankelijk van de extra gebruikte 
hoeveelheid kleuring en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring 
nodig is alvorens de gewenste kleur kan worden opgebracht (van donker naar licht op reeds gekleurd haar). Bij 
mensen met een zeer gevoelige hoofdhuid kan een extra verzorgend supplement tegen een kleine bijbetaling van 
5 euro aan het treatment worden toegevoegd.   

Er zijn van OCS ook 100% vegan, kant en klare kleurspoelingen die op aanvraag beschikbaar zijn. Ook zijn de 
verzorgende haarproducten bij GekniptenWel te koop. 
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N.B. Uiteraard is ook een deelkleuring mogelijk. De prijs wordt dan naar verhouding berekend. 

*Het tarief is voor de OCS kleuring en de na-treatment. Exclusief voorbehandeling en modelföhnen. Het is een 
indicatieve prijs gebaseerd op een gemiddeld verbruik, inclusief wassen, drogen en exclusief modelföhnen/stijlen. 
Bij meerdere kleuren of bij dikker haar geldt een toeslag, afhankelijk van de extra gebruikte hoeveelheid kleuring 
en de extra tijdsduur. Dit geldt ook voor een kleurbehandeling waarbij eerst een ontkleuring nodig is alvorens de 
gewenste kleur kan worden opgebracht (van donker naar licht op reeds gekleurd haar). Bij mensen met een zeer 
gevoelige hoofdhuid kan een extra verzorgend supplement tegen een kleine bijbetaling van 5 euro aan de 
behandeling worden toegevoegd.   

 

Star Multi-Coloring Mix behandeling kort haar 

(gem. tijdsduur: 4 u )  

€ 105,50 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Een exclusieve multi-kleuring door gecertificeerd L’Oréal Star Colorist en eigenaresse Linda Petrovic met de beste 
haarverzorgingsproducten die geheel op je wensen zijn afgestemd. Het tarief is inclusief wassen, haarverzorging, 
modelföhnen en eventueel ontkleuren zonder ammonia. Je haar wordt met een freehand-techniek pluksgewijs 
ingekleurd met verschillende tinten naar keuze. Grijsdekking is ook een optie.  

Het is ook mogelijk om 2 deelbehandelingen te krijgen. 

 

Star Multi-Coloring Mix behandeling shouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 5 u )  

€ 154,50 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm.  

Een exclusieve multi-kleuring door gecertificeerd L’Oréal Star Colorist en eigenaresse Linda Petrovic met de beste 
haarverzorgingsproducten die geheel op je wensen zijn afgestemd. Het tarief is inclusief wassen, haarverzorging, 
modelföhnen en eventueel ontkleuren zonder ammonia. Je haar wordt met een freehand-techniek pluksgewijs 
ingekleurd met verschillende tinten naar keuze. Grijsdekking is ook een optie.  

Het is ook mogelijk om 2 deelbehandelingen te krijgen. 

 

Star Multi-Coloring Mix behandeling lang haar 

(gem. tijdsduur: 7 u )  

€ 235 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  

Een exclusieve multi-kleuring door gecertificeerd L’Oréal Star Colorist en eigenaresse Linda Petrovic met de beste 
haarverzorgingsproducten die geheel op je wensen zijn afgestemd. Het tarief is inclusief wassen, haarverzorging, 
modelföhnen en eventueel ontkleuren zonder ammonia. Je haar wordt met een freehand-techniek pluksgewijs 
ingekleurd met verschillende tinten naar keuze. Grijsdekking is ook een optie.  

Het is ook mogelijk om 2 deelbehandelingen te krijgen. 
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Marketing met een ‘knip’ oog kort haar 

(gem. tijdsduur: 2 u )  

€ 75 

Met kort haar wordt bedoeld een lengte tot circa 10 cm.  

Heeft u als startend ondernemer professioneel advies nodig op het gebied van marketing, communicatie of sales 
voor een vriendelijk tarief, is uw haar toe aan een knipbeurt én wilt u zo efficiënt mogelijk met uw tijd omgaan? 
Linda Petrovic is gecertificeerd en zeer ervaren marketeer én hairstylist. Zij wil al haar kennis graag benutten. U 
kunt bij GekniptenWel daarom ook terecht voor een combinatiebehandeling van én een gedegen marketingadvies 
én uw haar wordt weer prachtig in model gebracht. Linda vraagt u van te voren naar uw marketingvraag en bereidt 
deze goed voor. Tijdens de knipbehandeling (wassen, knippen, modelföhnen) neemt Linda in een ontspannen sfeer 
het marketingvraagstuk door en geeft stapsgewijs advies en nuttige tips waarmee u verder kunt om van uw bedrijf 
een succes te maken. U krijgt na afloop een checklist mee. Natuurlijk kunt u na deze sessie ook afzonderlijke 
vervolg marketing adviesafspraken maken, waarbij uw marketingplan door Linda kan worden uitgewerkt. Het 
normale marketingadviestarief is 75 euro per uur. Op deze unieke wijze kunt u relaxen, efficiënt werken, uw haar 
professioneel laten knippen, snel ondernemersstappen maken én geld besparen. De reacties van klanten zijn 
enthousiast. 

Deze prijs is inclusief 45 euro marketingadvies (21% btw) en inclusief wassen, knippen en modelföhnen. 

 

Marketing met een ‘knip’ oog schouderlang haar 

(gem. tijdsduur: 2 u )  

€ 79 

Met schouderlang haar wordt bedoeld een lengte tussen 10 cm-25 cm.  

Heeft u als startend ondernemer professioneel advies nodig op het gebied van marketing, communicatie of sales 
voor een vriendelijk tarief, is uw haar toe aan een knipbeurt én wilt u zo efficiënt mogelijk met uw tijd omgaan? 
Linda Petrovic is gecertificeerd en zeer ervaren marketeer én hairstylist. Zij wil al haar kennis graag benutten. U 
kunt bij GekniptenWel daarom ook terecht voor een combinatiebehandeling van én een gedegen marketingadvies 
én uw haar wordt weer prachtig in model gebracht. Linda vraagt u van te voren naar uw marketingvraag en bereidt 
deze goed voor. Tijdens de knipbehandeling (wassen, knippen, modelföhnen) neemt Linda in een ontspannen sfeer 
het marketingvraagstuk door en geeft stapsgewijs advies en nuttige tips waarmee u verder kunt om van uw bedrijf 
een succes te maken. U krijgt na afloop een checklist mee. Natuurlijk kunt u na deze sessie ook afzonderlijke 
vervolg marketing adviesafspraken maken, waarbij uw marketingplan door Linda kan worden uitgewerkt. Het 
normale marketingadviestarief is 75 euro per uur. Op deze unieke wijze kunt u relaxen, efficiënt werken, uw haar 
professioneel laten knippen, snel ondernemersstappen maken én geld besparen. De reacties van klanten zijn 
enthousiast. 

Deze prijs is inclusief 45 euro marketingadvies (21% btw) en inclusief wassen, knippen en modelföhnen. 

 

Marketing met een ‘knip’ oog lang haar 

(gem. tijdsduur: 2 u )  

€ 82 

Met lang haar wordt bedoeld een lengte vanaf circa 25 cm.  
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Heeft u als startend ondernemer professioneel advies nodig op het gebied van marketing, communicatie of sales 
voor een vriendelijk tarief, is uw haar toe aan een knipbeurt én wilt u zo efficiënt mogelijk met uw tijd omgaan? 
Linda Petrovic is gecertificeerd en zeer ervaren marketeer én hairstylist. Zij wil al haar kennis graag benutten. U 
kunt bij GekniptenWel daarom ook terecht voor een combinatiebehandeling van én een gedegen marketingadvies 
én uw haar wordt weer prachtig in model gebracht. Linda vraagt u van te voren naar uw marketingvraag en bereidt 
deze goed voor. Tijdens de knipbehandeling (wassen, knippen, modelföhnen) neemt Linda in een ontspannen sfeer 
het marketingvraagstuk door en geeft stapsgewijs advies en nuttige tips waarmee u verder kunt om van uw bedrijf 
een succes te maken. U krijgt na afloop een checklist mee. Natuurlijk kunt u na deze sessie ook afzonderlijke 
vervolg marketing adviesafspraken maken, waarbij uw marketingplan door Linda kan worden uitgewerkt. Het 
normale marketingadviestarief is 75 euro per uur. Op deze unieke wijze kunt u relaxen, efficiënt werken, uw haar 
professioneel laten knippen, snel ondernemersstappen maken én geld besparen. De reacties van klanten zijn 
enthousiast. 

Deze prijs is inclusief 45 euro marketingadvies (21% btw) en inclusief wassen, knippen en modelföhnen. 
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TARIEVEN BRUIDS- EN FEESTELIJKE KAPSELS (per 10-10-2019) 

U ontvangt voor onderstaande diensten een offerte en factuur op maat. 

Bronzen pakket 

Wij verzorgen een exclusief kapsel passend bij uw trouw- of feestkleding, bij uw persoonlijke voorkeuren en 
rekening houdend met de feestelijke omstandigheden. Na een uitgebreid gesprek over uw gewenste 
trouw/feestkapsel en een analyse van uw haar, krijgt u een advies  en wordt er een proefkapsel gemaakt inclusief 
visagie. Hier worden foto’s van gemaakt en indien u dat graag wilt kan het ook op een mannequin (pop) worden 
gedaan. Na het proefkapsel kunnen er nog andere wensen besproken worden. Vervolgens wordt op uw trouwdag 
geheel volgens planning het prachtige kapsel verzorgd. en u ontvangt een gratis hairspray of ander stylingproduct, 
zodat uw haar de hele dag in model kan blijven zitten. Wij kunnen uw haar ook met verse bloemen versieren, 
passend bij uw bruidsboeket. 

Het tarief is voor twee afspraken, inclusief proef, wassen, knippen, stylen, visagie en accessoires. Het tarief is 
exclusief reiskosten.  

Prijs kort haar (gemiddelde tijdsduur 2 u 30 min)    €   95 

Prijs schouderlang haar (gemiddelde tijdsduur 2 u 50 min)    € 135 

Prijs lang haar (gemiddelde tijdsduur 4 u 30 min)     € 195 

 

Zilveren pakket 

Aanvullend op het bronzen pakket: 

Uw haar wordt eenvoudig gekleurd (dat wil zeggen 1 basiskleur; meerdere kleuren niet inbegrepen, kan extra 
worden bijgeboekt). En de kapper is nog 1 uur aanwezig op de trouwdag om ter plekke uw haar nog in model te 
brengen bijvoorbeeld voor de fotoreportage.  

Incl. knippen en stylen van nog 1 persoon (bijvoorbeeld de bruidegom, familielid of andere gast).  
Tarief excl. reiskosten. 

Prijs kort haar        € 165 

Prijs middellang haar        € 215 

Prijs lang haar         € 325 

Gouden pakket 

Aanvullend op het zilveren pakket: 

Uw haar wordt uitgebreid gekleurd (bijvoorbeeld met meerdere kleurtjes of balayage). U krijgt uitgebreide visagie 
en incl. knippen, stylen en visagie van 2 extra personen. Tarief excl. reiskosten. 

Prijs kort-middellang haar        € 475 

Prijs lang haar          € 615  

Platina pakket 

Aanvullend op het gouden pakket: 

Goed gevulde goody bag met producten die u ook mee kunt nemen op uw huwelijksreis. En in dit pakket kunt u 
20% extra korting krijgen op onze reguliere  
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kapperstarieven voor familieleden/gasten die hun haar willen laten knippen/stylen (max. 8 personen). Tarief excl. 
reiskosten. Wij komen met twee kapsters en geven ook de mogelijkheid op de trouw/feestdag om tussendoor een 
touch-up te laten uitvoeren als u bv. voor het feest of de fotosessie uw kapsel (iets) wilt aanpassen. 

Prijs kort-middellang haar        € 715 

Prijs lang haar           € 825 

Combinatie pakket (maatwerk) 

Naast de bovengenoemde pakketten kunnen we ook een zelf samengesteld pakket leveren waarvoor we een prijs 
afspreken in overleg. Ook kan op het laatste moment een spoedservice worden geleverd en hiervoor een aparte 
prijs worden afgesproken. 

 

 


