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Creative cutting or colouring
Tijdens deze advanced cursus word je geïnspireerd en gemotiveerd om nog verder te groeien als
creatieve haarstylist. Je leert de technieken rechtstreeks onder begeleiding van het International
Artistic team. Zij laten je kennismaken met de geheimen achter de collectie van Toni&Guy!

14-16 OKTOBER 2018

INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Eurostar heen en terug in 2e klasse
• verblijf (kamer met ontbijt) in Saint-Giles
Hotel op basis van tweepersoonskamer
• diner op maandagavond
• dossierkosten

We bezoeken tijdens deze editie op zondag de
vakbeurs “Salon International” en Toni & Guy
Mainstage (ticket is inbegrepen).
1/ CREATIVE CUTTING OR COLOURING
Een look & learn op maandag van 13 tot 15u en
op dinsdagvoormiddag. Op dinsdag kan je in de
namiddag zelf aan de slag tijdens een workshop.
Vertrek op zondag, retour op dinsdag (3 dagen,
2 nachten): € 1040 (excl. BTW). Het cursusgeld
bedraagt € 590 (excl. BTW).
2/ LOOK & LEARN
Een look & learn op maandag van 13 tot 15u en op
dinsdagvoormiddag. In de namiddag ben je vrij om
Londen te verkennen. Vertrek op zondag, retour op
dinsdag (3 dagen, 2 nachten): € 810 (excl. BTW).
Het cursusgeld bedraagt € 360 (excl. BTW).
3/ PAKKET MAINSTAGE
Aanvullend bij het programma van zondag is er
op maandag nog een look & learn voorzien op
maandag van 13 tot 15u. Vertrek op zondag, retour
op maandag (2 dagen, 1 nacht): €535 (excl. BTW).
Het cursusgeld bedraagt € 235 (excl. BTW).
4/ TRAVEL EN SHOPPING
Geen cursus, reisformule voor partners/vrienden
die willen meereizen naar Londen. Vertrek op
zondag, retour op dinsdag (3 dagen, 2 nachten):
€450 (excl. BTW)

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• supplement éénpersoonskamer
(95,00 euro excl. BTW)
• extra maaltijden en dranken
• vervoer van en naar Brussel-Zuid of
Lille Europe (dit dien je op eigen initiatief
te regelen/bekostigen)
• annulatieverzekering
ANNULERINGSVOORWAARDEN
• inschrijven kan tot maximum 6 weken
voor vertrek (daarna enkel op aanvraag)
of tot de stage volzet is
• annulatie tot 6 weken voor vertrek: 235 € / p.p.
• annulatie tussen 6 en 4 weken voor vertrek:
50% van de totale kostprijs
• annulatie minder dan 4 weken voor vertrek:
100% van de totale kostprijs
Prijzen onder voorbehoud van
koersschommelingen van GBP.
GENIET ALS ZELFSTANDIGE ONDERNEMER
VAN JE KORTING VIA KMO-PORTEFEUILLE
Als zelfstandige kan je via de KMO-Portefeuille
van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangen
voor 40% van het cursusgeld (niet op de reis- en
verblijfskosten).
GENIET ALS WERKNEMER VAN DE
OPLEIDINGSVERGOEDING!
Werknemers die de stage volgen, kunnen
ter plaatse het formulier invullen en zo een
opleidingsvergoeding ontvangen!
Meer info hierover op www.fbz-pc314.be.
LEDENVOORDEEL
Leden van Coiffure.org genieten van een extra
korting van € 50 per jaar.
Om het meeste resultaat uit deze cursus te halen,
is een ervaring van 3 jaar als kapper en een basiskennis
van het Engels gewenst.
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