
     Hij 
Wassen, Knippen     €  29,50 

Tondeuse / Contouren     €  20,00 

Wassen, Knippen 65+ ( alleen op donderdag )  €  24,00  

Zij 
Wassen, Knippen, Basic Finishen*   €  31,50 

Wassen, Knippen, Finishen v.a.**   €  37,00    

Wassen, Knippen 65+ ( alleen op donderdag )  €  26,00  

Wassen, Finishen v.a.     €  29,50 

Opsteken / Bruidskapsel     uurprijs 

*Basic finishen: Het haar wordt droog geblazen met styling product ZONDER modelstyling en tools. 

**Finishen: Wij finishen je haar naar wens met styling product waarbij wij gebruik maken van modelstyling en tools. 

   

Kids 
Wassen, Knippen 0 t/m 12 jaar    €  21,00 

Wassen, Knippen 13 t/m 16 jaar   €  25,50 

     Kleur 
Kleur spoeling v.a.     €  32,50 

Verf v.a.      €  24,95 

Folie Coupe Soleil v.a.     €  30,00 

Balayage v.a.      € 75,00 



Painten v.a.      €  95,00 

FIBREPLEX beschermt het haar `jdens het kleuren  v.a.  €  10,00 

( alle kleuringen zijn incl. condi`oner ) 

     Krullen 

Deelpermanent v.a.     € 40,00 

Permanent v.a.      € 55,00 

Caroussel permanent v.a.    € 92,00 

Spiraal permanent v.a.     € 175,00 

( alle permanenten zijn incl. condi`oner ) 

Verzorging 
Spray Condi`oner     € 0,50 

Condi`oner      € 3,50 

Treatment      € 10,00 

Fiber Clinics      € 22,50 

     Specials 
Special Occasion Service ( S.O.S )   € 15,00 

Thuis service per uur ( incl. reis`jd )    €  90,00 

Over onze prijzen 

Al onze prijzen zijn ‘’vanaf prijzen’’ en daarom kunnen er verschillen ontstaan door het 
gebruik van verschillende technieken, jouw haartype en/of haarlengte. Tijdens jouw GRATIS 
en VRIJBLIJVENDE advies gesprek zullen wij jou exact vertellen wat de totaal prijs zal zijn 
voordat wij starten met de behandeling. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. 



Gra9s services 

*Pony in model knippen 

*Nekharen verwijderen 

*Persoonlijk advies 

*Tevredenheidsgaran`e 

Bij HaaRZaaK kun je terecht voor een persoonlijk advies, knippen, stylen, kleuren, 
permanenten, vlechten, opsteken en voor bruidskapsels. Wij kiezen voor de 
kwaliteitsproducten van Schwarzkopf voor het mooiste en beste eindresultaat. 

Over onze prijzen 

Al onze prijzen zijn “vanaf prijzen” en daarom kunnen er verschillen ontstaan door het gebruik van 
verschillende technieken, jouw haartype en/of haarlengte. Tijdens jouw GRATIS en vrijblijvend advies 
gesprek zullen wij jou exact vertellen wat de totaal prijs zal zijn voordat wij starten met de 
behandeling. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te staan. 

Gra`s services: 

* Pony in model knippen 

* Nekharen verwijderen 

* Persoonlijk advies 

* Tevredenheidsgaran`e 

Bij ons bij HaaRZaaK kun je terecht voor een persoonlijk advies voor knippen, stylen, kleuren en 
permanenten. Wij kiezen voor de kwaliteitsproducten van Schwarzkopf voor het mooiste resultaat en 
gezondheid voor uw haar. 



 Online afspraak maken
Zonder een afspraak mag je altijd zo bij ons binnen komen lopen. Als wij tijd hebben 
zullen wij jou gelijk helpen. Als wij op dat moment druk zijn kan je natuurlijk gelijk een 

afspraak maken om op een later tijdstip terug te komen.

Natuurlijk kan je ons ook vooraf bellen of online jouw afspraak inplannen. Dit voorkomt 
eventuele teleurstellingen.
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