Haarstudio Marij
de Billemontstraat, 28

Tarief Heren:
1) Knippen:
Bijknippen
Nieuw kapsel
Nieuw kapsel, drogen
Lotion
Friction
Baard
Kinderkapsel (-12 j)

11,50 €
21,40 €
23,50 €

4,00 €
19,20 €
2) Kappen:

Shampoo, in vorm blazen
Shampoo, nieuw kapsel, in vorm blazen
Shampoo, kinderkapsel, in vorm blazen

15,00 €
28,00 €
21,40 €
3) Permanent:

Shampoo, knippen, permanent, kapsel, verzorging

77,20 €

4) Kleuren:
Shampoo, knippen, kleuren, kapsel, verzorging

69,80 €

Tarief Dames:
1) Knippen en kappen:
Shampoo, nieuw kapsel, kappen
Kinderkapsel (-12 j)

40,00 €
19,20 €
2) Watergolf:

Watergolf (shampoo, versteviger, eindfixatie)
idem + verzorging
Watergolf met bijknippen (shampoo, versteviger, eindfixatie)
idem + kleurbad
idem + verzorging
Watergolf met nieuw kapsel
idem + kleurbad

23,50 €
28,40 €
40,00 €
81,60 €
45,00 €
40,00 €
81,60 €
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idem + verzorging

45,00 €
3) Brushing:

Brushing (shampoo, versteviger, brushing, eindfixatie)
idem + verzorging
Brushing met bijknippen (onderhoudssnit)
idem + kleurbad
idem + verzorging
Brushing met nieuw kapsel
idem + kleurbad
idem + verzorging

23,50 €
28,40 €
40,00 €
81,60 €
45,00 €
40,00 €
81,60 €
45,00 €

4) Kleuren:
Bijkleuring (onderhoudskleuring)
(shampoo, bijkleuring, verzorging, kappen, versteviger, eindfixatie)
idem + bijknippen
idem + nieuw kapsel

69,50 €
81,60 €
81,60 €

5) Permanent:
Shampoo, nieuw kapsel, kruinpermanent, kappen, verzorging, eindfixatie
idem + kleurbad
Shampoo, nieuw kapsel, permanent, kappen, verzorging, eindfixatie
idem + kleurbad
Shampoo, nieuw kapsel, verzorgend permanent, kappen, verzorging, eindfixatie
idem + kleurbad

89,00 €
99,00 €
98,10 €
108,00 €
98,10 €
108,00 €

6) Kinderkapsel:
Shampoo, knippen, kappen, eindfixatie

21,40 €

Opmerkingen:
1) familietarief: gezinnen met meer dan 2 kinderen betalen slechts € 17,85 per kind indien deze
kinderen aaneensluitend komen.
2) de prijzen van de permanent-kapsels kunnen varieren in funktie van de lengte van de haren en
het gewenste kapsel.

Marij Gerits
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