TARIEVEN IN € PER 1 DECEMBER 2022 incl. 9% btw
DAMES
Wassen, knippen & drogen

v.a.

41,50

Wassen, knippen & föhnen

v.a.

57

Wassen, föhnen

v.a.

34

Lang haar toeslag

10

Opsteken

35 - 60

Bruidjes

op aanvraag

Hair Treatment

17,50 - 49,50

MANNEN
Wassen, knippen & stylen

35

Achterkant en zijkanten bijwerken

25

Scheren met tondeuse

19

Men’s Color Camo

31

KINDEREN (T/M 12 JAAR)
Knippen & stylen

27,50

Korting op di - woe - do

-2,50

KLEURING
Kleuring

v.a.

50

High - lowlights (in overleg)

v.a.

20

Bonder/plex toevoeging

v.a.

22

Balayage op maat voor jou
(incl. toner & plex)

v.a.

185

Balayage idem & incl.
aanzet kleuring

v.a.

235

Kleur metamorfose (consult is
voorafgaand gewenst)

in overleg

VOLUME / VERLENGING
Great Lengths Hairextensions

Wanneer je je afspraak wilt annuleren of wijzigen, vragen wij je
dit tenminste 24 uur van te voren te doen als een beleefdheid aan
zowel onze stylisten als andere klanten. Als je ons op de hoogte
stelt, kunnen we jouw behandeling op een geschikter tijdstip opnieuw
plannen. Niet nagekomen afspraken brengen we in rekening.

in overleg

Iedere (kleur)behandeling begint met een persoonlijk
consult. In onze salon bieden wij eindeloze mogelijkheden
qua kleuringen. Wij zijn Redken Certiﬁed Color Specialists
en gespecialiseerd in balayage kleuringen en in high- en
lowlight technieken.
We bieden korting op een knipbeurt voor studenten op di-woe-do
(wanneer in het bezit van een geldige studentenkaart).

PRICE LIST IN € INCL. 9% VAT FROM DECEMBER 1ST 2022
LADIES
Wash, haircut & quick dry

s.f.

41,50

Wash, haircut & blow dry

s.f.

57

Wash, blowdry

s.f.

34

Long hair supplement

10

Updo

35 - 60

Bridal hair

In consultation

Hair Treatment

17,50 - 49,50

GENTLEMEN
Haircut & style

35

Back & sides

25

Bold style

19

Men’s Color Camo

31

CHILDREN (up to and incl. age of 12)
Haircut & style

27,50

Discount on Tue - Wed - Thu

-2,50

COLOR
Color

s.f.

50

Foils (on consultation)

s.f.

20

Bonder/plex additive

s.f.

22

Balayage (always incl. toner
& plex)

s.f.

185

Balayage idem & incl.
regrowth

s.f.

235

Color metamorphose (consult
is desired in advance)

In consultation

VOLUME / EXTENSION
Great Lengths Hairextensions

If you need to change or cancel an appointment, we ask that you give us
24 hours notice or the full cost of the service will be charged. Please give
at least 24hours notice as a courtesy to both our stylists and other clients.
Giving notice will help us re-schedule your service to a more convenient
time. We will charge no shows.

In consultation

All our [color] treatments start with a personal
consultation. We oﬀer endless possibilities in terms of
colorings. We are Redken Certiﬁed Color Specialists and
we specialize in balayage colorings and in high and
lowlight techniques.
We oﬀer a discount on a haircut for students on Tue-Wed-Thu
(when in possession of a valid student registration card).

