Check-IN
Komt u alstublieft 5 minuten eerder voor u
afspraak begint. Wij proberen alle
afspraken op tijd te beginnen. Mocht het
zo zijn dat wij iets uitlopen zal de stylist u
direct informeren hoelang de uitloop is.
Afspraken
Mocht u onverhoopt niet u afspraak
kunnen nakomen informeert u ons dan
tijdig zodat wij tijd kunnen vrij maken
voor onze andere gasten die ons willen
bezoeken.
Afspraak online boeken
U kunt al u knip afspraken online boeken.
Helaas kunt u niet de kleur
afspraken online boeken, hiervoor
zult u contact met onze salon
moeten opnemen.
Online inloggen
U kunt via onze online button inloggen als
nieuwe gast maar ook als vaste Hairpoint
gast. Ook al staat u bij ons in het systeem
maar is niet het E-mail adres bekent bij
ons, log dan in als nieuwe gast en vul de
gegevens in. Ook kunt u het E-mail adres
door geven aan ons bij uw volgende
afspraak. U kunt dan overal inloggen en
een afspraak maken met u vaste Stylist.
Producten
Wij werken met de hoogwaardige
producten van Redken. Wij verkopen
redken producten bij ons in de salon. Voor
product advies kunt u altijd terecht bij een
van onze stylisten. Zij geven uiteraard het
beste advies voor thuisgebruik.

Stylisten
Wij hanteren 3 staffels. Stylist, Senior
Stylist en Topstylist. Tevens zijn er bij ons
ook gecertificeerde kleurspecialisten
aanwezig. U hebt de vrijheid om een keuze
te maken door wie u geholpen wilt
worden.
Advies gesprek
Wij nemen voor het knippen even de tijd
voor de spiegel om u wensen te bespreken.
Daarna zullen wij u meenemen om u een
heerlijke wasmassage te geven om even te
relaxen. Daarna zullen wij beginnen met
de knip - kleurbehandeling.
Spaarpunten
U spaart automatisch voor korting op
producten bij ons. Ons systeem houdt het
voor u bij. U kunt op de bon zien hoeveel
punten u al heeft gespaard. Bij 400 punten
ontvangt u 10 Euro korting op een product
naar keuze. U kunt de punten niet
gebruiken voor korting op onze
behandelingen of inruilen tegen
contanten.
Kleurtarieven
Alle prijzen van de kleurbehandelingen op
deze lijst zijn vanaf prijzen. De definitieve
prijzen kunnen afwijken van de hierboven
genoemde prijzen. De definitieve
kleurprijzen zijn mede afhankelijk van de
benodigde tijd. De kleurprijzen kunnen
afwijken wanneer meer dan de
gebruikelijke hoeveelheid product gebruikt
moet worden. De kapp(st)er kan u
voorafgaand aan de behandeling een
prijsopgave maken.

PRIJSLIJST HEREN & KINDEREN

STYLIST
Knippen

€ 27.75

Wassen knippen stylen

€ 30.75

SENIOR STYLIST
knippen

€ 30.50

Wassen knippen stylen

€ 33.75

TOPSTYLIST
Knippen

€ 31.75

Wassen knippen stylen

€ 34.50

Camo Color

€ 19.80

KINDEREN T/M 12 JAAR
Stylist

€ 17.00

Senior Stylist

€ 19.00

TopStylist

€ 21.00

Prijzen zijn EXCL wassen. Zit er gel of andere producten in het haar of niet schoon
zullen wij het haar wassen. Wij zullen dan een toeslag berekenen.

JEUGD 13 T/M 17 JAAR
Stylist

€ 22.00

Senior Stylist

€ 25.00

Topstylist

NVT

Prijzen zijn EXCL wassen. Zit er gel of andere producten in het haar of niet schoon
zullen wij het haar wassen. Wij zullen dan een toeslag berekenen.

PRIJSLIJST DAMES

Stylist

Senior

Topstylist

Knippen

€ 27.75

€ 30.25

€ 31.50

Wassen knippen

€ 30.75

€ 33.25

€ 34.50

Wassen knippen stylen

€ 36.75

€ 39.75

€ 40.50

Wassen knippen fohnen

€ 43.75

€ 45.75

€ 48.75

Wassen knippen fohnen langhaar haar

€ 48.00

€ 52.00

€ 54.00

Fohnen korthaar

€ 25.00

€ 25.00

€28.00

Fohnen middellang haar

€ 30.00

€ 30.00

€ 33.00

Fohnen langhaar

€ 35.00

€ 35.00

€ 40.00

Prijslijst Kleuren

Chromatics Permanente kleur
Uitgroei kort haar

€ 40.50

Uitgroei middellang haar

€ 50.50

Uitgroei lang haar

€ 57.25

Mocht er meer kleurproduct nodig zijn, zullen wij dat aan u doorgeven voor de behandeling. Wij zijn dan
genoodzaakt om een toeslag te berekenen.

Sades EQ Color Gloss spoeling
Kort

€ 25.50

Middellang haar

€ 33.50

Lang haar

€ 41.50

Mocht er meer kleurproduct nodig zijn, zullen wij dat aan u doorgeven voor de behandeling. Wij zijn dan
genoodzaakt om een toeslag te berekenen.

HD Resolution
Kort haar

€ 33.50

Middellang haar Lang haar

€ 40.50

Langhaar

€50.00

Mocht er meer kleurproduct nodig zijn, zullen wij dat aan u doorgeven voor de behandeling. Wij zijn dan
genoodzaakt om een toeslag te berekenen.
PH-bonder behandeling

€ 15.00

Al onze kleuringen zijn incl masker - warme handdoek - conditioner.

Highlights

Highlights
Highlights effect vanaf

€ 25.50

Highlights 1/2 vanaf

€ 35.00

Highlights 3/4 vanaf

€ 47.00

Highlights 1/1 vanaf

€ 62.00

De genoemde prijzen zijn vanaf prijzen, middellang en lang haar gelden tarieven.

SPECIALS
Balayage : Cris Cross
€ 50.00
Tail trick Color Contouring
€ 50.00
Multi Colors
€ 60.00

