
SERVICE & INCLUSIEF: 
Adviesgesprek, wassen, massage, drankje naar keuze, productgebruik en Wi-Fi

WISSELENDE NIEUWE BEHANDELINGEN - VRAAG VOOR MEER INFO!
PRIJS- OF BEHANDELINGWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

CLASSICS
ADVIESGESPREK  GRATIS
Huid/haar analyse, coupe, kleur en productadvies 

GREAT LENGHTS  GRATIS
Informatiegesprek volume/verlenging

HEREN 
Wasmassage, knippen,  föhnen, styling  30,00
Wasmassage, knippen,  freehand styling        26,00
Tondeuse  20,00
Fresh-up contouren (BINNEN 2 WEKEN)  16,00
Baard    7,50
Grijsdekking   10,00

DAMES 
Wasmassage, knippen. freehand styling 30,00
Wasmassage, knippen, föhnen, styling  37,50
(PRIJSINDICATIE VANAF KORT HAAR)

KIDS
Wasmassage, knippen, drogen, styling
T/M 13 jaar  v.a. 17,50
T/M 18 jaar   v.a. 19,00
T/M 20 jaar   v.a. 22,00

TOTAALBEDRAG WORDT NAAR AANLEIDING VAN HET 
ADVIESGESPREK EN WENS VAN DE KLANT VOORAF 
VASTGESTELD EN BEREKEND

SPECIALS
OMVORMING  87,50
FÖHNEN   22,00
UPDO/BRAIDING/STYLING  25,00
BRUID UPDO   55,00
WENKBRAUWEN VERVEN  9,95
WENKBRAUWEN EPILEREN  12,50
WENKBRAUWEN COMBI  19,95
VISAGIE TOUCH UP  OP AANVRAAG

GREAT LENGHTS EXTENTIONS  OP AANVRAAG

TOTAALBEDRAG WORDT NAAR AANLEIDING VAN HET 
ADVIESGESPREK EN WENS VAN DE KLANT VOORAF 
VASTGESTELD EN BEREKEND

COLORS
VERF KLEURINGEN  35,00
uitgroeibehandeling/duokleuring/ 
balayage/toner
(PRIJSINDICATIE VANAF KORT HAAR)

HIGHLIGHTS/LOWLIGHTS
v.a. 5 folies   10,00
v.a. 10 folies   20,00
v.a. 20 folies (½ deel)  39,00
v.a. 30 folies (¾ deel)   50,00
v.a. 40 folies (geheel)  66,00
(PRIJSINDICATIE VANAF KORT HAAR)

TOTAALBEDRAG WORDT NAAR AANLEIDING VAN HET 
ADVIESGESPREK EN WENS VAN DE KLANT VOORAF 
VASTGESTELD EN BEREKEND

SMARTBOND L’ORÉAL SHOT 
Haar beschermer + versterker  7,50

TREATMENTS
BASIC & SPECIAL TREATMENT  v.a. 5,00
Purifying/detoxifying/energizing/calming
L'ANZA 3 STAPPENPLAN  v.a. 7,50
AMPUL BEHANDELING  v.a. 7,50
STIMULATING HAIRTREATMENT  v.a. 7,50
‘REFRESH YOUR COLOR’ TREATMENT  v.a. 7,50

TREATMENTS ZIJN INCLUSIEF HUID/HAAR ANALYSE, 
WASSEN, MASSAGE. - MEER TREATMENTS OP PAGINA 3! 

EXTRA’S
Volg ons op FACEBOOK of INSTAGRAM en 
blijf op de hoogte van onze wisselende 
acties/aanbiedingen, tips & tricks en nieuwe 
innovaties en technieken op het gebied van 
beauty, fashion & interieur. 
Of meld je aan voor onze nieuwsbrief op 
onze website. DEKAPPERS1977 / ISASVINTAGE



L’ORÉAL SMARTBOND 
Haarversterker + beschermer  v.a. 7,50

L'ANZA 3 STAPPENPLAN  v.a. 7,50
Ultimate treatment

KERATIN HEALING OIL CREAM  v.a. 7,50
CURE PART  B  
Ultimate healing system

STIMULATING HAIRTREATMENT  v.a. 7,50
Haargroei stimulatie boost

SALON TREATMENTS

BASIC TREATMENT v.a. 5,00
Aangepast op haartype + haarconditie

SPECIAL TREATMENTS  v.a. 7,50
Purifying/Detoxifying/Energizing/
Calming/Nourishing

'REFRESH YOUR COLOR'  v.a. 7,50
Alchemic: temporary colouring system

AMPUL BEHANDELING  v.a. 7,50
Energizing ampul

L'ANZA 
Thermall defense  23,50
Smoother  23,50
Clay  21,95
Zero weight gel  20,95
Molding paste  24,95
Dry texture spray  24,90
Curl define cream  21,95
Refine   21,95

L’ORÉAL
Fix max 18,05
Air fix  18,05
Volume lift  18,05
Full volume  18,05
Sculpte  19,75
Crepage de chignon  21,40
Volume poeder (SUPERDUST)  18,05

STYLING PRODUCTS

DAVINES 
Seasalt spray  23,00
Strong dry wax  24,65
Pliable paste  28,45
Oi oil 50 ml 22,15
Oi oil + 135 ml 44,05
Oi / all-in one milk 50 ml 14,00
Oi / all-in one milk 150 ml 26,40
Medium finishing gum  22,75
Shimmering mist  21,75
Texture spray  25,65

SERVICE & INCLUSIEF: 
Adviesgesprek, wassen, massage, drankje naar keuze, productgebruik en Wi-Fi

WISSELENDE NIEUWE BEHANDELINGEN EN PRODUCTEN, VRAAG VOOR MEER INFO!
PRIJS-, PRODUCT- OF BEHANDELINGWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD



L'ANZA 
Trauma treatment  26,50
Strength shampoo  26,50
Strength conditioner  26,50
Volume shampoo  26,50
Volume conditioner  26,50
Nourish shampoo  26,50
Nourish conditioner  26,50
Color shampoo  26,50
Color conditioner   26,50
Smooth shampooo  26,50
Smooth conditioner  26,50
Nourish stimulating hair treatment  39,95
Strength neem plant silk serum  31,95
Moisture shampoo  26,50
Moisture conditioner  26,50
Moisture moi moi hair masque  34,95
Colorcare Magic bullet  29,50
Thickening treatment spray  26,50

L’ORÉAL
Zilver shampoo  17,65
Vitamino color shampoo  17,65
Vitamino color masker  21,00
Nutrifier glyserol shampoo  17,65
Nutrifier glyserol conditioner  19,45
Nutrifier glyserol masker  21,00
Curl contour shampoo  17,65
Curl contour masker 21,00
Volume metry shampoo  17,65
Volume metry conditioner  19,45
Pure resource shampoo  17,65

DAVINES 
Energizing shampoo  20,50
Energizing gel  28,80
Calming shampoo  20,50
Purifying shampoo  20,50
Purifying gel  28,80
Nourishing shampoo  20,50
Nourishing living enzyme  28,70
Melu shampoo  19,40
Melu conditioner  21,90
Detoxifying scrub shampoo  20,50
Detoxifying mud treatment  12,50
Rebalancing shampoo  20,50
Chocolate shampoo  20,35
Chocolate conditioner  30,80
Tabacco shampoo  20,35
Tabacco conditioner  30,80
Silver shampoo  20,35
Silver conditoner  30,80
Copper shampoo  20,35
Copper conditioner  30,80
Red shampoo  20,35
Red conditioner  30,80
Golden shampoo  20,35
Golden conditioner  30,80
Momo shampoo  19,40
Momo conditioner  21,90

TREATS & CARE PRODUCTS

SERVICE & INCLUSIEF: 
Adviesgesprek, wassen, massage, drankje naar keuze, productgebruik en Wi-Fi

WISSELENDE NIEUWE PRODUCTEN, VRAAG VOOR MEER INFO!
PRIJS- OF PRODUCTWIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD



PACKAGE DEALS

M/V - FRESH-UP
Pony/contouren bijwerken  7,50

M/V - STUDENT DEAL 
Elke dinsdag en woensdag   -15%
(OP VERTOON SCHOLIER/STUDENTENPAS)

V - THE WHOLE PACKAGE 
Basiskleur (INKLEUREN OF ONTKLEUREN), Balayage, Toner  GRATIS MASKERBEHANDELING

M/V - INVITE YOUR FRIEND DEAL
Introduceer een nieuwe klant en ontvang beide een  -15%
eenmalige korting van 15% op de gehele behandeling

M/V - INTRODUCTIE PRODUCTLIJN DEAL 
V.a. 3 producten of meer  -15%
(BIJV. SHAMPOO + CONDITIONER + MASKER EN/OF STYLINGSPRODUCT)

VOOR MEER INFORMATIE, VRAAG ONS OM ADVIES!



Toe aan een nieuwe look én een kapper die echt naar je luistert? 

Bij De Kappers ben je in de juiste salon! Al sinds 1977 zorgen wij voor 

mooie en frisse looks en nu, bijna veertig jaar later, gaan wij verder 

met een nieuw concept en een daarbij passende huisstijl.

ONZE WERKWIJZE

Knippen, kleuren, föhnen, styling, braiding, updo’s en verzorgende 

treatments: wij zorgen ervoor dat je met een tevreden gevoel de 

deur uitloopt. Om dit te bereiken worden onze werknemers 

maandelijks getraind en bezoeken wij eens in de 6 maanden een 

evenement om helemaal up to date te blijven van de laatste trends 

op het gebied van haarverzorging – en styling. Wij werken 

uitsluitend met verzorgende en eco-friendly merken, zoals Davines, 

L'ANZA en L’Oréal.

CONCEPT

Naast dat je bij ons terecht kunt voor een haarbehandeling, bied 

onze salon ook een vrijblijvend adviesgesprek, Volume en/of 

verlenging van Great Lenghts, het epileren en verven van 

wenkbrauwen, en het modelleren/scheren van baarden. We geven 

graag tips voor thuis, en visagie touch ups als je een speciale 

gelegenheid hebt. Ook vind je bij ons een klein uniek assortiment 

van sieraden, gifts en woontrends.

LET ME INTRODUCE MYSELF



FAVOURITES

L'ANZA
Sinds 1985 is L'ANZA het eerste prominente 
haarcosmeticamerk dat rekening houd met 
individuele behoeften van het haar en dit 
doorvoerde in een uitgebalanceerde 
productencollectie.

De collectie bestaat uit professionele producten 
die zijn ontwikkeld om het haar te verzorgen en 
therapeutische resultaten te bereiken wat wordt 
bereikt met revolutionaire formules en de 
nieuwste technologieën, Resultaat: Ongekende 
glans, zichtbaar en voelbaar sterker, gezonder en 
soepeler haar.

L'ANZA Is voornamelijk gericht op de óórzaak van 
de schade, niet alleen op de symptomen met als 
doel: Sterk en gezond haar.

Dankzij het Keratin healing system, drievoudige 
UV kleurbescherming, Nano Science Delivery 
System, sulfaatvrije shampoos, en het Flower 
Shield Complex, hersteld, verzegelt & beschermt 
L'ANZA elk haartype en biedt maximale glans en 
kleuren die langer houden!

DAVINES
Italie 1983, De Bollati familie begon als 
onderzoekslaboratorium dat 
haarverzorgingsproducten produceerde voor het 
hogere segment voor bekende wereldwijde 
cosmetische bedrijven. 

Na een decennium van verwerven van expertise, 
ontstond het eigen ontwikkelende merk Davines. 
Davines is gericht op het vervaardigen van 
kwaliteitsproducten die zorgvuldig zijn  
samengesteld  en onderscheidend in stijl en 
karakter 

De stijl weerspiegelt onze nieuwsgierigheid en 
het open staan voor de wereld - verschillende 
culturen, gebruiken en mensen die ons echt 
inspireren - en ons Italiaanse perspectief van 
geschiedenis en kunst, design en mode, cultuur 
en levensstijl omdat het ons erfgoed is en 
wie wij zijn. 

We houden van dingen die eenvoud en harmonie 
uitstralen omdat hun schoonheid altijd modern is. 
En hoewel wij de trends volgen, stellen wij ons 
ten doel om concepten en producten te creëren 
die voorbestemd zijn om klassiekers te worden 
met hun tijdloze aantrekkingskracht. 

Kwaliteit betekent voor ons het hebben van de 
vrijheid om de beste producten te creëren met 
aandacht en respect voor onze leefomgeving, 
met het gebruik van hoogwaardige, natuurlijke 
ingrediënten en het toepassen van de 
wetenschap op elk product om de tevredenheid 
van onze klanten te garanderen. 

Bij Davines durven we te doen waar we in 
geloven en in plaats van ons aan te passen aan de 
massa, laten we onze intuïtie onze weg banen. 
Dit geeft ons vrijheid om concepten en 
producten te ontwikkelen die origineel en 
authentiek zijn en emotioneel verbonden met 
mensen. Ons werk is een doordachte balans van 
inhoud en stijl, natuur en wetenschap, mensen en 
karakter. Het is wat ons in staat stelt om wat wij 
levensverbeterende projecten noemen te 
creëren.

L’ORÉAL
Sinds 1909 is L’Oréal een wereldwijd bekend 
concept met oog op de nieuwste ontwikkelingen 
en laatste trends. Door technologie van 
moleculaire precisie biedt L’Oréal Professionnel 
professionele steeds vernieuwde en verbeterde 
haarverzorging voor alle haartypes, Ontdek de 
beste producten voor gezond en sterk haar 
aangepast op jou wens en haartype!

L’Oréal Smartbond: Smartblond is een uniek 
systeem dat het haar beschermt en versterkt 
tijdens een technische behandeling (zoals het 
kleuren en ontkleuren). Smartbond zorgt voor 
een optimale verheldering tijdens radicale 
veranderingen, en versterkt en beschermt het 
haar tijdens het chemische proces van uw 
(ont)kleuring.

GREAT LENGTHS
Haarverlenging en volumevergroting wordt sinds 
verschillende jaren reeds toegepast.  Great 
Lengths is ontstaan in Londen, een wereldstad op 
het gebied van haarmode.

De kwaliteit van het wereldwijd gepatenteerde 
product, gecombineerd met de inspanningen van 
een professioneel marketing apparaat, hebben 
ervoor gezorgd dat Great Lengths wereldwijd de 
kwaliteitsnorm bepaald heeft en toonaangevend 
is in haarverlenging en volume vergroting. 
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN 
VRIJBLIJVEND INFORMATIEGESPREK.



LAST VAN VET, DROOG OF FUTLOOS HAAR?
Het juiste advies + een geschikt haarproduct is 
wellicht de oplossing voor een haarprobleem, 
Voor vrijblijvende informatie helpen wij graag.

ZIN IN IETS ANDERS? KAN JE NOOIT KIEZEN? 
OF WEET JE NIET GOED WAT BIJ JOU PAST?
No worries! Wij zijn getraind trends te vertalen 
naar een kapsel wat perfect bij jou past!

HOE SCHADELIJK ZIJN CHEMISCHE 
BEHANDELINGEN NU EIGENLIJK VOOR MIJN 
HAAR? EN HOE ONDERHOUD IK MIJN KLEUR 
OPTIMAAL?
Tegenwoordig is de technologie zo verbeterd dat 
alle chemische behandelingen veel milder zijn 
geworden voor het haar dan vroeger, dat neemt 
niet weg dat het chemisch behandelen van het 
haar geen kwaad kan, Verzorg je haar daarom 
goed met bijpassende haarproducten, op maat 
geadviseerd door onze professionals en laat het 
regelmatig knippen!

TIP: BEHOUD EN ONDERHOUD JE KLEUR THUIS MET EEN 
KLEURMASKER OF CONDITIONER.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 
DROGISTPRODUCTEN EN PROFESSIONELE 
HAARPRODUCTEN?
Er is niks mis met drogistproducten, Wel scoren 
deze producten vaak hoog in bezit van 
parabenen, sulfaten en siliconen wat helaas niks 
doet voor ons haar. Professionele kappers 
producten zijn vele mate geconcentreerder (VEEL 
ZUINIGER IN GEBRUIK) en laag in toegevoegde 
ingrediënten. Hoe puurder en natuurlijker het 
product, hoe positiever voor je haar!
 
TIP: GEEF EEN PRODUCT WEL DE KANS DOOR HET 
MINIMAAL EEN PAAR WEKEN/MAANDEN TE GEBRUIKEN. 
VERGELIJK, OORDEEL EN ERVAAR HET ZELF!

HOE VAAK MOET IK GEKNIPT WORDEN?
Richtlijn: vanaf 3 tot 8 weken, Stel je zelf geregeld 
de volgende twee vragen: Kun je het haar niet 
meer dragen zoals je het wilt dragen? En zijn de 
unten van het haar zichtbaar beschadigd? 
Antwoord je op beide vragen met ja, dan is het 
tijd voor een bezoek aan de kapper.

TIPS, TRICKS & FACTS

DRINKS

Espresso
Koffie  
Cappuccino                                            
Chocomel (seizoen)                              
Water/limonade                                    

Verse gemberthee
Verse muntthee
Groene/Earl Grey thee
Wisselende seizoen thee
Honing

ALLE DRANKJES NAAR KEUZE ZIJN INCLUSIEF EN BEHOREN TOT ONZE SERVICE


