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Opleiding tot nagelstyliste
Opleidingsprogramma “ All For Nails“ 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 “ All For Nails” ?
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➢
➢
➢
➢

Opleidingen vanaf 3 dagdelen tot 15 dagdelen
Goede reputatie en jarenlange ervaring
Veel persoonlijke begeleiding vanwege de privé lessen
Deelcertificaat tijdens de cursus
Examen
Wereldwijd topmerk DNA
Docente wordt jaarlijks bijgeschoold op het gebied van internationale trainingen
Het volgen van diverse workshops is mogelijk

Nagelstyling
Nagelstyling is een zeer mooi beroep.
Daarom is het belangrijk om vooraf een goede opleiding te nemen. Het is ook een vak, dat veel
training en deskundigheid vraagt.
Uw opleiding vormt de basis voor uw verdere loopbaan en samen met u wil ik hier graag veel
aandacht aan besteden.

Opleidingen
Bij “All For Nails“ Nagelstudio & Opleidingen kunt u gratis en geheel vrijblijvend een
afspraak maken voor een introductie gesprek. Tijdens dit gesprek worden alle nagelmethodes
acryl , gel, de diverse perfectie trainingen en workshops besproken.

Acryl

Gel

Acryl is een combinatie van poeder en vloeistof
verhouding waar men een versteviging of
verlenging op de natuurlijke nagel maakt. Met een
acryl penseel neem je de vloeistof op en meng je
het met het acryl poeder. Hierdoor ontstaat een
acryl bolletje. Acryl hard uit door de blootstelling
aan de buitenlucht.

Gel is een vloeibaar systeem en wordt net zoals bij
acryl gebruikt om een kunstnagel te maken. Om gel
uit te laten harden hebben we een UV-lamp nodig.
Gel bestaat uit 89% acrylaten en is tevens zachter
en flexibeler dan acryl.

* 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 “ All For Nails“.
prijzen zijn excl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen

OPFRIS TRAINING

€ 255,00

3 dagdelen acryl / gel

BASIS ACRYL

€ 497,00

5 dagdelen acryl
Nailknowledge online

BASIS GEL

€ 467,00

4 dagdelen gel
Nailknowledge online

BASIS OPLEIDING

€ 837,00

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

GEVORDERDEN TRAINING

€ 362,50

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

COMPLETE ACRYL OPLEIDING

€ 895,00

8 dagdelen basis en gevorderden acryl
* 5 dagdelen basis acryl
* 3 dagdelen gevorderden acryl
* 11 Webinars Anatomie & Pathologie
* Anatomie & Pathologie Examen

COMPLETE GEL OPLEIDING

€ 895,00

8 dagdelen basis en gevorderden gel
* 5 dagdelen basis gel
* 3 dagdelen gevorderden gel
* 11 Webinars Anatomie & Pathologie
* Anatomie & Pathologie Examen
3

PROFFESIONAL OPLEIDING

€ 1.289,00

15 dagdelen gel en acryl
* 6 dagdelen basis acryl
* 4 dagdelen basis gel
* 2 dagdelen gevorderd acryl
* 2 dagdelen gevorderd gel
* 1 dagdeel probleemnagels (GRATIS)
* 11 Webinars Anatomie & Pathologie
* Anatomie & Pathologie Examen (Los te boeken voor € 50,00 excl. btw)

DAG CURSUSSEN

VANAF €

65,00

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

Diverse Workshops
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nail Art
One Stroke
One Stroke (masters)
Summer feet
3 D acryl
Diverse designs lessen met de mooie producten van Korneliya.
Inlay Design
Nagelbedverlenging
Pinchen
My Gel Gelpolish
Stiletto

ALGEMENE VOORWAARDEN:
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Alle opleidingen zijn exclusief certificaten.
Alle opleidingen zijn exclusief theorielessen.
Bij inschrijving voor een certificaat / beoordeling is de theorieles gratis.
Kosten certificaat / beoordeling bedragen € 45,00 excl. BTW.
Wordt er uiteindelijk toch besloten, door de cursist, dat zij geen certificaat meer wilt behalen, dan wordt er achteraf € 45,00
excl. BTW voor de theorieles berekend.
Na invulling en ondertekening van het inschrijfformulier kan er niet meer geannuleerd worden. Bij inschrijving vragen we €
25,00 inschrijfgeld. Na betaling hiervan, word uw pakket besteld.
Besluit u, gedurende uw opleiding acuut te gaan stoppen, dient u uw opleidingskosten / eventueel uw resterende afgesproken
termijnen alsnog te voldoen. Er zal geen geld terug gestort gaan worden.
De cursist(e) dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cursist(e) na
waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft “All For Nails” Nagelstudio & Opleidingen het recht de
Cursist(e) de toegang tot de praktijk / algehele ruimte te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
Wilt u, nadat het materiaal pakket al besteld is, uw les datum verschuiven, dan dient u het bedrag van het materiaal pakket
eerder te betalen.
Inschrijven voor het Examen wordt door “ All For Nails“ geregeld, kosten hiervoor bedragen € 80,00 excl. BTW.
Na aanmelding voor één van onze trainingen / workshops / examens en annulering / betaling hiervan, worden de kosten niet
geretourneerd. Er is dan een plaats voor u gereserveerd.
Alle geadviseerde extra lessen bedragen € 45,00 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 u een geldige reden hebt), zodat we de les datum kunnen
verzetten. Zo niet, dan vervalt uw les.
Al de door uw aangemelde trainingen / workshops / examens dienen op de vermelde uiterlijke datum volgens alle facturen te
worden voldaan.
Bij weigering van betaling zijn wij genoodzaakt verdere stappen te nemen.
Bij het niet meer kunnen voortzetten van je opleiding wegens diverse (serieuze) redenen, ontvangen wij graag een officiële
brief met de reden van het niet meer kunnen voortzetten van je opleiding. Zonder deze officiële brief, zijn wij genoodzaakt al
onze gemaakte afspraken door te laten gaan.
De duur van het “tijdelijk” stoppen van je opleiding zal in goede overleg gaan gebeuren.
Hier staat een wettelijke termijn voor.
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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.
Pure & Clean 100 ml.
Bond it 8 ml.
Prime it 8 ml.
Armrustkussen
Wipes
Manicureborstel
Oefenvinger
Pipet
Schaartje
1 Doos Nitrile Handschoenen
Curette
Cinnatize 30ml

-

GEL PAKKET
-

-

Gel brush square
Swipe it of 150 ml.
Fibergel White
Fibergel Pink
Dappendish
Table towels
Glue it 3 gr.
Manicureborstel
Tipknipper
Sjablonen 500 st.
Tip doos natural en French
Mondkapjes
Gel sponsjes
UV Lamp
Prime It
Schaartje
Curette

-

€ 355,00

Cuticle Oil 8 ml.
Dappendish
Cover it up 20 gr.
Tipknipper
DNA Vijlenset
Cuticle pusher
Sjablonen 500 st.
Master brush #8
Table towels
Glue it 3 gr.
Mondkapjes
Competition tips natural en french
Podilon 30ml
Cuticle Nipper
Curette
Gorge vijl straight of half moon

€ 425,00

Gel brush oval
Korneliya Ultra top
Fibergel Clear
Fibergel Cover
Armrustkussen
Wipes
Nitrile Handschoenen
Cuticle pusher
DNAVijlenset
Cinnatize 30ml
Gorge vijl straight of half moon
Oefenvinger
Bond it
Pure & Clean 100 ml
Cuticle Oil
Cuticle Nipper
Podilon 30ml
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€ 560,00

GEL EN ACRYL PAKKET
-

Pure White 20 gr.
So Clear 20 gr.
Cover It Up 20 gr.
Pure & Clean 100 ml
Prime It
Swipe It Of 150 ml
Fibergel Gel
Fibergel Cover
Gel Brush Oval
Korneliy Ultra Top
Schaartje
Tipknipper
French Tips 100 st.
Cuticle Pusher
Armrustkussen
Pipet
Table Towels
UV Lamp
Wipes
Cuticle Nipper
Podilon 30ml

-

Just Pink 20 gr.
Naked Skin 20 gr.
Monomer 100 ml
Bont It
Master Brush #8
FibergelWhite
Fibergel Clear
Nitrile Handschoenen
Gel Brush Square
Cuticle Oil
Dappendish
Natural Tips 100 st.
Glue It
Sjablonen 500 st.
Oefenvinger
1 Vijlenset
Mondkapjes
Cinnatize 30ml
Manicureborstel
Curette
Gorge vijl Straight of Half Moon

❖ Alle hierboven genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzingen en/of fouten. Dit geldt zowel
voor al onze diverse opleidingen als onze materiaal pakketten.

“ All For Nails “ Nagelstudio & Opleidingen
Rucphensebaan 40
4714 RE SPRUNDEL

Telefoon
Email
Website
KVK nr.
BTW nr.
Rabobank

: 06 – 54 22 25 11
: info@all-for-nails.nl
: www.all-for-nails.nl
: 51994402
: NL001678215B08
: IBAN NL46 RABO0106094432
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