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PRIJZEN 

Een boeking dient bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien cliënt deze verplichting 
niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt 
meer dan 5 minuten te laat komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele 
afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon, heeft de salon 
het recht om de afspraak te annuleren én het gehele vooraf afgesproken bedrag in rekening te brengen.

24 hours prior notice must be given for cancellations of all salon treatment appointments, or a cancellation fee 
may apply. If client fails to meet this obligation or fails to do so in time, the salon may charge client 50% of 
the agreed treatment fee. If client arrives more than 5 minutes late, the salon may shorten the lost time on the 
treatment and still charge the entire amount agreed. If more than 15 minutes later than the agreed time, 
the salon has the right to cancel the appointment and yet charge the entire amount agreed.



HANDEN REGULAR      of GELLAK

•	 acryl/gelnagels	1	kleur:	natural	look
 acryl/gelnagels nieuwe set	 €	57,00 € 65,00
	 acryl/gelnagels	opvullen	(fill)	 € 42,00 € 50,00
 acryl/gelnagel vervangen, per stuk, tijdens afspraak €   1,50  
 acryl/gelnagel vervangen, per stuk, tussentijds €   6,00 €   7,00

•	 acrylnagels	2	kleuren:	french	manicure	look
 acrylnagels, nieuwe set € 75,00
	 acrylnagels,	opvullen	(fill)	 €	55,00
 acrylnagel vervangen, per stuk, tijdens afspraak €   2,00
 acrylnagel vervangen, per stuk, tussentijds €   8,00

•	 verwijderen	oude	acryl/gelnagels (bij een nieuwe set)            €   5,00

•	 verstevigen natuurlijke nagels met acryl, 10 nagels € 50,00 € 60,00
•	 verstevigen natuurlijke nagel met acryl, per nagel €    5,00 €    6,00

•	 polish	change bij acryl/gelnagels € 18,00 € 28,00
	 (optie	Infinite	Shine	lak:	+	€	3)
•	 gellak	op	natuurlijke	nagels  € 30,00  
 (incl. vijlen en polijsten)  

•	 verwijderen	gellak	(bij nieuwe behandeling)  																							 €    5,00
 met soak-off wraps      
•	 verwijderen	gellak	en/of	acryl/gelnagels	
 in acetonbadje + touch-up, geen nieuwe lak (30-40 min.) € 24,00

MANICURE REGULAR      of GELLAK

•	 Quick	manicure	 € 22,00 € 30,00
 vijlen, polijsten, lakken (geen nagelriemen)
•	 Spa	manicure € 32,00 € 40,00
 vijlen, polijsten, handbadje, nagelriembehandeling, 
 handmassage, lakken
•	 Spa	de	Luxe	manicure €  50,00 €  60,00
 vijlen, polijsten, handbadje, scrubben, nagelriem-
 behandeling, handmasker, handmassage, lakken	

PEDICURE REGULAR      of GELLAK

•	 lakken	teennagels € 20,00 € 30,00
	 (optie	Infinite	Shine	lak:	+	€	3)

•	 Quick	pedicure € 25,00 € 33,00
 Voetenbad, vijlen, polijsten, lakken (geen nagelriemen)
•	 Spa	pedicure €  40,00 €  50,00
 Voetenbad, vijlen, polijsten, nagelriem- en 
 eeltbehandeling, scrubben en lakken 
•	 Spa	de	Luxe	pedicure € 55,00 € 65,00
 Voetenbad, vijlen, polijsten, nagelriem- en eeltbehandeling, 
 scrubben, voetmasker, voetmassage, lakken 

•	 verwijderen	gellak	(tenen)       																		 € 12,50


