EDUCATIE NAJAAR 2020

DUTCH HAIRCARE

ALGEMEEN
Wij bieden een compact aanbod van trainingen en cursussen om jullie
skills te vergroten zodat je met meer plezier, zelfverzekerder en
creatiever kunt werken. Onze trainingen worden gegeven volgens de
richtlijnen van het RIVM.

INSCHRIJVEN & VOORWAARDEN
Onze trainingen vinden plaats in relatief kleine groepen waardoor
iedereen de nodige aandacht krijgt. Inschrijven voor een training kan
telefonisch of via jouw Dutch Haircare contactpersoon. De
inschrijvingen dienen wij minimaal 3 weken voor aanvang van de
training binnen te hebben, je ontvangt daarna een factuur die voor
aanvang van de training voldaan moet zijn, daarna ontvang je een
bevestiging en een route beschrijving. Zonder betaling word je niet
ingeschreven voor de training.
Houd er rekening mee dat bepaalde trainingen erg geliefd zijn,
voorkom teleurstellingen door je tijdig in te schrijven. VOL=VOL ( je
kunt wel op onze wachtlijst komen te staan, en bij voldoende
belangstelling zullen wij de training nogmaals aanbieden op een
ander tijdstip) . LET OP: Trainingen kunnen niet geannuleerd worden,
betaalde gelden zullen niet gerefund worden.

MATERIALEN
Tijdens de trainingen wordt er op stalen of op oefenkoppen gewerkt,
zodat iedereen de technieken kan leren zonder rekening te houden
met eventuele beperkingen en wensen van modellen. Alle
oefenkoppen mogen na afloop mee naar huis genomen worden.

N.B. Dutch Haircare houdt het recht om de locatie te wijzigen, u
wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Dutch Haircare behoudt
het recht om bij onvoldoende deelname de trainingen te annuleren,
u krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, in dit geval zullen de
betaalde gelden wel worden gerefund. Door in te schrijven voor een
training gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en het
regelement zoals hierboven beschreven.

INSCHRIJVEN
Voor inschrijvingen of het reserveren van een salon training neem
contact op met Dutch Haircare of je Dutch Haircare contactpersoon.
Je kunt ook een email sturen naar info@haircare.nl t.a.v. cursussen
2020 of bel 0345 22 85 66

UITLEG ICOONTJES

BrazilianBondBuilder

Juuce

Pure Color

Inspiratie

Certificaat

Look & learn

Hands – on

Color

Brazilian professionals is een uniek bedrijf dat producten uitbrengt die zich echt onderscheiden van anderen zoals
b3, bijzondere toevoeging dat ervoor zorgt dat het haar extra beschermd is tegen haarbreuk en schade tijdens
chemische behandelingen.
Tijdens deze Look & learn leer je hoe je super blondines kunt maken en hoe je je direct kleuringen extra lang
houdbaar maakt en grijsdekkingen beter gedekt.
Kosten;
75,00 p/p
- Inclusief koffie, thee, water en syllabus en goodiebag.
Wanneer en waar;
28 September 9.30 –12.30 Geldermalsen
26 Oktober 9.30 – 12.30 Geldermalsen
16 November 9.30 –12.30 Geldermalsen

Product kennis is van groot belang voor het reilen en zeilen van de salon. Onze Master educators nemen je niet
alleen mee in de kennis van producten bij dagelijkse werkzaamheden in de salon maar leggen je ook het gebruik
ervan uit en hoe je de vertaalslag kunt maken naar de consument. Tijdens deze training krijg je een look& learn
van de DNA vlecht.
Leer tijdens deze interactieve training alles over Juuce producten.
Kosten;
75,00 p/p
- Inclusief lunch, koffie, thee, water, syllabus en goodiebag
Wanneer en waar;
12 Oktober 9.30 –16.00 Geldermalsen
9 November 9.30 –16.00 Geldermalsen
7 December 9.30 –16.00 Geldermalsen

Ga de diepte in met Pure Evolve kleuringen. Leer tijdens deze training alles over Pure en onze blond producten.
Deze training is zo ontwikkeld dat het gemakkelijk te begrijpen is. Alle aspecten komen aan bod,
inclusief mengverhoudingen, diagnoses maken, grijsdekking en kleur formules.
In de middag zal een trend kleurtechniek worden voor gedaan middels look en learn.
Of je nu starter bent of gevorderd deze training zal, hoe dan ook, je kennis vergroten.

Kosten,

97.50 p/p.

- Inclusief Lunch, koffie, thee, water, syllabus en goodiebag
Wanneer en waar:
19 Oktober 9.30 – 16.00 Geldermalsen
23 November 9.30 – 16.00 Geldermalsen
Meenemen;
Clips, kammen, borstels en föhn, en puntkam.

Zoek je inspiratie en creativiteit op kleurgebied? Een training waarbij theorie en praktijk samenkomen. Gemakkelijke
technieken die anders is dan anders zonder dat je extreem hoeft te gaan. Verras jezelf met deze master Pure colour
training. Theorie & creativiteit, een gecombineerde Pure colour training.
Deze training is geschikt voor de al gevorderde colorist. In de ochtend beginnen we met de theorie waarna er een
look& learn sessie volgt. Na de lunch gaan jullie zelf aan de slag op de oefenkop.
Kosten, 197.50 p/p
- Inclusief Lunch, koffie, thee, water, syllabus.
Wanneer en waar;
2 November 9.30–16.00 Geldermalsen
30 November 9.30–16.00 Geldermalsen
Meenemen;
Clips, kammen, borstels en föhn, en puntkam.

Wij bieden de mogelijkheid om met een van onze trainers een privé training te boeken op een datum in overleg.
Deze training zal dan, na gelang de behoefte van de salon worden samengesteld, op basis van look and learn &
hands-on. Tijdens deze training zal er gewerkt worden op eigen modellen ( Let op

1 model per 2 cursisten) .

De modellen zullen wel aan enkele vereisten moeten voldoen, dit is afhankelijk van de geboekte training.
Producten worden door ons verzorgd en aan het einde van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat.
Het maximale aantal deelnemers voor deze privé training is 5 personen, voor elke persoon meer berekenen
wij 150.- extra p/p. De kosten voor een privé salon training bedragen 475,- per dagdeel en dit zal 2 weken
voor aanvang van de training voldaan moeten zijn. Is de training eenmaal geboekt is het niet mogelijk deze
te annuleren. Voor meer informatie - of wil je een training boeken vraag dan je Dutch Haircare contact persoon
om informatie.

EXTRA TREND UPDATES
Check regelmatig om te zien of wij extra ingelaste
trend trainingen hebben op onze website
www.haircare.nl of op onze Instagram
@dutch_haircare in de stories, natuurlijk kan je ook
jezelf opgeven voor de nieuwsbrief.

www.haircare.nl

info@haircare.nl

Tel. 0345 22 85 66

