Nieuws Haarverzekering
Graag willen wij u via deze weg op de hoogte brengen van enkele wijzigingen
met betrekking tot de haarverzekering. Dit zal per 1 januari 2021 van ingang
zijn.
Er zullen een aantal abonnementen verdwijnen en onze prijzen zullen wijzigen. Na 11 jaar
gebruik te hebben gemaakt van de haarverzekering gaan we deze nu aanpassen aan het
nieuwe concept. Inmiddels zijn we binnen de salon al met deze nieuwe werkwijze gaan
werken. Hierin staat de klant centraal, en hebben wij meer tijd voor u als klant.
Daarom zullen wij alleen nog abonnementen aanbieden voor het knippen van dames en
heren. De abonnement voor kleuren en baarden zullen komen te vervallen.
Hieronder is de nieuwe prijslijst te zien. Voor dit vaste bedrag mag u 2x per maand gebruik
maken van onze diensten. Dit is inclusief was massage, knippen, uitspoelen, model föhnen
en gebruik van styling-/verzorgingsproducten (conditioner).


Dame Knip abonnement € 35,- per maand



Heer knip abonnement € 30,50 per maand

Mocht u gebruik maken van een kleur of baard abonnement dan zal deze per 1 januari 2021
komen te vervallen. Wij hopen u natuurlijk graag nog te mogen ontvangen in onze salon.
Hieronder kunt u de reguliere salon prijzen voor onze behandelingen vinden.






Dame knippen
Uitgroei kleuren
Highlights scalp
Highlights hele hoofd incl. toner
Föhnen/stylen haar

€ 43,20
v.a. € 36,75
v.a. € 47,25
v.a. € 105,00
v.a. € 32,40






Heren Knippen
Homme kleuring
Baard trimmen en scheren ritueel
Baard contour service

€ 32,40
€ 22,60
€ 21,60
€ 7,50

Mocht u naar aanleiding van dit bericht uw haarverzekering stop willen zetten, dan kunt u
bijgevoegd formulier invullen en terugsturen naar kapsalon@denbarbier.nl.
Voor overige vragen kunt u ook een e-mail sturen op het hierboven genoemde e-mailadres,
en dan zullen wij deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Team Den Barbier

Stopzetten Haarverzekering
Hierbij wil ik mijn haarverzekering stopzetten per 1 januari 2021.

Voornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Wij zullen er zorg voor dragen dat uw haarverzekering stopgezet wordt. U mag nog tot en
met 31 december 2020 gebruik maken van onze diensten met betrekking tot de
haarverzekering.

