
PRIJSLIJST
Dames
Wassen, knippen, drogen
Wassen, knippen, föhnen
Wassen, föhnen
Toeslag langhaar föhnen/stylen

Heren
Wassen, knippen,stylen
Alleen met tondeuse

Extra service
Pony knippen/nekservice
Advies
Hoofdmassage
Masker
Conditioner

Kinderen
0 t/m 3 jaar (inclusief drogen) 
4 t/m 12 jaar (inclusief drogen) 
13 t/m 16 jaar (inclusief drogen) 

Verven
Uitgroei verven(3 á 4cm)
Kort haar verven
Halflang haar verven
Lang haar verven

Extra kleurproduct

Verfspoeling kort haar
Verfspoeling halflang haar
Verfspoeling langhaar

Highligts Scalp/kort haar
Highligts hele haar (kort haar) 

Highligts scalp halflang haar
Highligts hele haar
Highlights scalp langhaar
Highlights hele haar

Haar ontkleuren inclusief inkleuren
Kort haar
Halflang haar
Lang haar

Prijs
€23,50
€29,50
€17,50

€7,50

€18,50
€13,50

GRATIS
GRATIS

€3,50
€7,50
€3,50

€11,50
€14,00
€18,50

€27,50
€35,00
€40,00
€45,00

€10,00

€22,50 
€27,50 
€32,50

€22,50 
€35,00

€35,00 
€55,00 
€45,00
€75,00

€60,00
€80,00

€100,00

Prijs
€35,00
€40,00
v.a €50
€10,00

€40,00

€10,-
€10,-

€17,50

€188,00

€236,00

€148,00
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Permanent
Deel permanent
Permanent kort haar
Halflang/lang haar
Extra vloeistof

Opsteken
Opsteken uur prijs
Opsteken Bruid zie bruidsarrangement

Wenkbrauwen
Epileren wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen
Verven wenkbrauwen & epileren

Extensions
Voor vragen of advies mag U altijd 
een vrijblijvend een afspraak maken.

Prijsafspraak
Er word altijd voor de behandeling een 
prijsafspraak met U gemaakt. Zodat U 
altijd weet waar U aan toe bent.

Abonnement
Betaal 8x en U mag 10X komen.
U krijgt dus 2x knippen gratis.
De abonnement is 1jaar geldig.

Damesknipkaart
Wassen, knippen, drogen 
(uw voordeel €47,-)
Wassen, knippen, föhnen
 (uw voordeel €59,-)

Herenknipkaart
Wassen, knippen, stylen 
(uw voordeel €37,-)



ARRANGEMENT
Voorbereiding
• Intake gesprek (advies + kleurbepaling)
• Proef Bruidsmake-up0
• Proef Bruidskapsel

Op de trouwdag
• Bruidsmake-up
• Bruidskapsel

Je kunt het bruidsarrangement 
naar wens uitbreiden met:
• Wimpers plakken
• Clip-in extension’s (huur) 
• Touch-up

Voor de bruidegom
Kapsel van de bruidegom in model 
brengen en concealer met lichte poeder

Bruidsmeisjes
Prijs in overleg.
Startprijs, Uur prijs
Basis make-up

Overige gasten
• Make-up (basis)
• Haar föhnen kort haar €17,50
• Haar föhnen lang haar €25,00
• Haar opsteken/krullen
Startprijs, Uur prijs

Tijd voor een feestje?
Heb je een feestje of gala, ook dan kan 
je natuurlijk bij Daisy’s Hair terecht.

• Feestmake-up €35,00
• Haar opsteken/krullen
Startprijs, Uur prijs
• feestmake-up + opsteken/krullen

Prijs
GRATIS
€55,00
€85,00

€55,00
€85,00

€10,00
€35,00
€55,00

€17,50

€40,00
€35,00

€35,00 
€17,50
€25,00

v.a. €25
€40,00

€35,00
v.a. €25
€40,00
€80,00
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Alle prijzen zijn inclusief:
Verbruik van materiaal, haarlak, 
schuifjes, vulling.

Reiskosten binnen een straal van 15 kilometer 
van de kapsalon zijn inbegrepen. Daarbuiten 
bedragen de reiskosten €0,30 per kilometer en 
pakeervergoeding.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
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