Groothandel / Webshop – Opleidingen & Nagelstudio

Creative Touch
Rianne Haneveer
Stropersberg 5a
5508 DG Veldhoven
Tel. Mobiel: 06 20550755
E-mail: mailto:creativetouch@kpnmail.nl
Website: creative-touch.nl

Opleiding tot nagelstyliste
Opleidingsprogramma “ Creative Touch “ Nagelstudio & Opleidingen.
Ons sterkste punt is het geven van Privé Opleidingen, waardoor u veel persoonlijke aandacht van de docente
krijgt. Onze vakbekwame docente beschikt over veel praktijkervaring in haar eigen salon en draagt met veel
geduld de kennis aan u over.

Waarom een opleiding bij “ Creative Touch”?








Opleidingen vanaf 3 dagdelen tot een Professional
Opleiding van 15 dagdelen
Veel persoonlijke begeleiding vanwege de privé lessen
Deelcertificaat tijdens de cursus
Landelijke examens
Wereldwijd topmerk DNA
Docente wordt jaarlijks bijgeschoold op het gebied van internationale trainingen
Het volgen van diverse workshops is mogelijk

Nagelstyling
Nagelstyling is populairder dan ooit. Steeds meer mensen bezoeken de nagelstudio. Sommige
om de natuurlijke nagel en hand te verzorgen, anderen om de nagel te verstevigen, verlengen
en/of versieren. Al deze technieken komen terug in de vakopleiding nagelstyling. Na de
opleiding bent u in staat om een eigen salon te starten. Dit is mogelijk vanuit huis / tuinhuis /
garage / kapsalon / beautyfarm, e.d. De werktijden bepaal je zelf.

Opleidingen
Bij “ Creative Touch “ Nagelstudio & Opleidingen kunt u gratis en geheel vrijblijvende een
afspraak maken voor een introductie gesprek. Tijdens dit gesprek worden alle nagelmethodes
(acryl/gel) en opleidingsvormen besproken.

Acryl

Gel

Acryl is een poeder- en vloeistofsysteem.
Deze hard uit door de blootstelling aan de
buitenlucht. De acrylpoeders worden in vele
verschillende kleuren geleverd waarmee u naar
hartenlust kan combineren.

Gel is een eenvoudig toepasbare formule
omdat het systeem niet gemengd hoeft te
worden. Het product wordt uitgehard d.m.v.
een uv-lamp. Gel staat erom bekend dat het
geurloos is

* Tijdens de lessen wordt gelet op hygiëne en werkhouding.
* U krijgt les van een ervaren nagelstyliste die tevens gediplomeerd nagelstyling-docente is.
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Opleidingsprogramma “ Creative Touch“.
prijzen zijn excl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen

Opfris training

€ 180,00

3 dagdelen acryl / gel

Basis Acryl

€ 375,00

5 dagdelen acryl

Basis Gel

€ 305,00

4 dagdelen gel

Basis opleiding

€ 720,00

8 dagdelen acryl / gel
* 5 dagdelen acryl
* 3 dagdelen gel

Gevorderden training

€ 332,50

5 dagdelen gevorderden gel / acryl
* 2 dagdelen gevorderden training acryl
* 2 dagdelen gevorderden training gel
* 1 dagdeel probleemnagels

Professional opleiding

€

995,00

15 dagdelen gel en acryl
* 6 dagdelen basis acryl
* 4 dagdelen basis gel
* 2 dagdelen gevorderd acryl
* 2 dagdelen gevorderd gel
* 1 dagdeel probleemnagels
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Dag cursussen

€

90,00

* Dit kan een extra training zijn in acryl / gel / stiletto / e.d.

Diverse Workshops












Nail Art
One Stroke ( beginners )
One Stroke ( gevorderden )
One Stroke (masters)
Summer feet
3 D acryl
Inlay Design
Nagelbedverlenging
Pinchen
My Gel Gelpolish
Stiletto

Algemene voorwaarden:
 Na invulling en ondertekening van het inschrijfformulier kan er niet meer geannuleerd
worden. Bij inschrijving vragen we € 25,00 inschrijfgeld. Na betaling hiervan, wordt
uw pakket besteld.
 Besluit u, gedurende uw opleiding acuut te gaan stoppen, dient u uw opleidingskosten
/ eventueel uw resterende termijnen alsnog te voldoen.
 Wilt u, nadat het materiaal pakket al besteld is, uw lesdatum verschuiven, dan dient u
het bedrag van het materiaal pakket eerder te betalen.
 Inschrijven voor het examen wordt door “Creative Touch” geregeld, kosten hiervoor
bedragen € 80,00 excl. BTW.
 Na aanmelding voor één van onze trainingen / workshops en annulering / betaling
hiervan, worden de kosten niet geretourneerd.
 Alle geadviseerde extra lessen bedragen € 35,00 excl. BTW en zullen vooraf betaald
moeten worden. Bij annulering hiervan, mits u een geldige reden heeft, zal de les
eenmalig verzet worden.
 Alle lessen dienen 24 uur van tevoren afgemeld te worden (mits je een geldige reden
hebt), zodat we de les datum kunnen verzetten. Zo niet, dan vervalt uw les.
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Pakketinformatie:

prijzen zijn excl. BTW, onder voorbehoud van prijswijzigingen

Acryl uitgebreid pakket
-

Puur white 20 gr.
Just pink 20 gr.
So clear 20 gr.
Naked skin pink 20 gr.
Monomer 100 ml.
Sanitizer spray 100 ml.
Bond it 8 ml.
Prime it 8 ml.
Armrustkussen
Wipes
Manicureborstel
Oefenvinger
Pipet
Schaartje
Doos Nitril Handschoenen

€ 313,00
-

Gel pakket
-

Gel brush square
Swipe it of 150 ml.
White gel 14 gr.
Pink gel 14 gr.
Dappendish
Armrustkussen
Wipes
Manicureborstel
Tipknipper
Mondkapjes
Oefenvinger
Gel sponsjes
UV Lamp
Prime It
Schaartje

Cuticle Oil 8 ml.
Dappendish
Cover it up 20 gr.
Tipknipper
Vijlenset
Cuticle pusher
Sjablonen 100 st. (round of square)
Master brush #8
Table towels
Glue it 3 gr.
Mondkapjes
Competition tips natural en french
Oh So Shiney
Cuticle Nipper

€ 385,00
-

Gel brush oval
Oh so shiney 15 ml.
Clear gel 14 gr.
Cover gel 14 gr.
Doos Nitril Handschoenen
Table towels
Glue it 3 gr.
Cuticle pusher
Vijlenset
Competition tips natural en French
Sjablonen 100 st. (round of square)
Bond it
Sanitizer Spray 100 ml.
Cuticle Oil
Cuticle Nipper
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Gel en Acryl pakket
-

Pure White 20 gr.
So Clear 20 gr.
Cover It Up 20 gr.
Sanitizer Spray 100 ml.
Prime It
Swipe It Of 150 ml.
Pink Gel 14 gr.
Cover Gel 14 gr.
Gel Brush Oval
Oh So Shiney
Schaartje
Tipknipper
French Tips 100 st.
Cuticle Pusher
Armrustkussen
Pipet
Table Towels
UV Lamp
Wipes
Cutricle Nipper

€ 522,00
-

Just Pink 20 gr.
Naked Skin 20 gr.
Monomer 100 ml.
Bond It
Master Brush #8
White Gel 14 gr.
Clear Gel 14 gr.
Doos Nitrile Handschoenen
Gel Brush Square
Cuticle Oil
Dappendish
Natural Tips 100 st.
Glue it
Sjablonen (round of square)
Oefenvinger
Vijlenset
Mondkapjes
Gelsponsjes
Manicureborstel
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