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Wees  gewaarschuwd: als  je eenmaal  gegrepen bent door het nagelvirus  laat dit je nooit 
meer  los! Het contact met je klanten, de vele behandelingsmogelijkheden, de 
onuitputtelijke creativiteit, het zoeken naar perfectie op de vierkante centimeter, maar ook 
het ondernemer zijn…… als jij kiest voor Nagelstyling als vak zal geen één dag meer 
hetzelfde zijn! 

Om dit vak te leren ben je bij Wil’s aan het juiste adres! Je kunt je in ieder onderdeel van 
ons vak afzonderlijk specialiseren of je kiest voor de Magnetic Allround Opleiding Nagelstyling 
waarin je verschillende technieken en producten leert beheersen. 

Wil’s  is  uniek  omdat alle nieuwe trends  en technieken meteen worden vertaald en 
toegepast in de Magnetic Allround  opleiding, want wij willen dat jij volledig up to date 
aan het werk  kunt  gaan en alle technieken beheerst  waar  jouw toekomstige klanten om 
zullen vragen! 
Dit doen we niet alleen omdat Magnetic marktleider is. Magnetic ontwikkeld de 
producten en de trends zelf, Werken nauw samen met ons als team, waardoor 
wij als Partner samen nummer 1 blijven in het vak en de passie kunnen delen 

          Als jij binnenkort je salon opent, zal je net zo trots zijn op ons vak als wij, want: 

 

                    We are Magnetic and we love Nails! 
 
 
 
 

Willeke van de Bovenkamp, oprichtster en stuwende kracht 
achter Wil’s. Vooruitstrevend en creatief. Werkt met passie aan 
vooruitgang en modernisering van het bedrijf zonder daarbij 
de kwaliteit uit het oog te verliezen.  
Een inspiratiebron voor velen en als trotse distributeur van 
Magnetic Nail Design altijd in ontwikkeling . 
Delen van de passie zorgt voor inspiratie. Voor ieder wat Wil’s! 
“Get inspired” 
 
 

Laat nagelstyling je passie worden! 
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Allround Nagelstyling Traject 

 

 
Theorie & Manicure   Tips aanbrengen  Geltechnieken  

 
 

 
 

Acryl/Powergel technieken  Nagelbijters  Salonmanagement 

 
 
 

   
 

Certificatie Totale kosten  Behandelingen  
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Theorie en manicure 1 dagdeel 

 
Vanuit deze belangrijke basis kunnen we verder gaan met de opleiding, 
terwijl je meteen al  in staat  bent  een aantal  behandelingen aan te bieden: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                  Optie 1: 
                  Totale kosten Theorie + Manicure: € 243,01 

Lesgeld: € 145,00 incl. btw 
 

Lespakket: €  98,01  incl. btw 
 

                  Optie 2: 
                  Totale kosten voor alleen Theorie + Boek : € 181,20 

 
 

                                                                                

       

 
Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat deze les vooral uit theorie. Naast het 
theoriegedeelte waarin je onder andere kennis maakt met de anatomie van de 
natuurlijke nagel en het stellen van een juiste diagnose, is er tevens een praktijkgedeelte 
manicure voor het verzorgen van de natuurlijke nagel en huid.  
De manicure theorie is een belangrijke basis. Vanuit hier kun je verder gaan met de 
opleiding tip module om vervolgens door te stromen naar de basis gel/acryl of powergel 
module en vervolgens naar de gevorderde technieken. 

Tijdens de opleiding ontvang je ‘Hét boek voor de nagelstylist’. Een leerzaam naslagwerk voor de 
professionele nagelstylist, geschreven en ontwikkeld door de Magnetic Nail Academy.   

 

“stel de juiste diagnose” 
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                                               Hét boek voor de nagelstylist 
 

                                          

 

Magnetic is het enige op het gebied van opleidingen   
in Nederland dat met zo’n compleet naslagwerk werkt en biedt de volledige 
theoretische basis voor het vak van de nagelstylist.  
Ook na je opleiding zal dit boek goed van pas komen in de praktijk. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
                                                                 
                                                                       Inhoud Manicure lespakket: 

 
 
 

 
            

 Prep & Wipe 100ml (dehydratant) Manicurebadje 

Bokkenpoot Bruisballen 

Nagelborsteltje Hand  Lotion 50 ml 

Glasvijl Hét Boek 

Lemon Cuticle Oil 7 ml Handdesinfectant 100 ml 
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                Tips aanbrengen 1 dag 
                  
           Het gaat nu echt beginnen! Je gaat de nagels verlengen met tips. 
           Een tips is een verlenging voor  kunstnagels die op de natuurlijke nagel geplakt worden  
           en die, nadat ze zijn gevijld, dienen als basis voor gel, acryl of powergel. 
           Het goed plaatsen van de tip is het belangrijkste onderdeel, op deze manier voorkom je     
           schreve en kwetsbare nagels. 
           Na vandaag ben je in staat om nagels te verlengen op de Nailtrainer welke je 
           ontvangt in het starterspakket. 
 
 
 
 
               Inhoud lespakket: 

Brush On Glue 6 gr 
 

Ultra Form Tip Mix 120 pcs 

Nail Trainer + 100 Nagelbedjes 

Tipknipper 

                               
                       
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Totale kosten: € 290,00  

Lesgeld: € 145,- incl. btw 
                   (1 dag) 
 

Lespakket: € 145,- incl. btw 
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Oefenen met de Nail Trainer 
De Nail Trainer is een oefenhand waarmee je alle nagelstyling-
technieken kunt oefenen, waar en wanneer dat jou uitkomt en zo vaak 
als je wilt. Ook tijdens de lesdagen wordt gebruikgemaakt van de 
Nail Trainer. 

De Nail Trainer heeft een aantal voordelen: 

Je hoeft geen model te 
zoeken en geconcentreerd 
werken 
Er  mag gerust eens een nagel verkeerd gaan, pak gewoon 
een nieuw nagelbedje en probeer het opnieuw 
Een model is een potentiële klant 

 
Omdat het zo belangrijk is dat je veel oefent (hoe vaker, hoe 
beter…) heeft de Magnetic  de Nail Trainer  standaard 
opgenomen in het lespakket van de Module Tips 
aanbrengen. 

 
 
 
 
 
 

€ 

 

      File & Shape  
              Bij het volgen van een technische module (Tip, gel, acryl of powergel) of het volgen  
              van een gehele allround opleiding is het verplicht het File en/of het Shape kit aan te     
              schaffen.  Volg je enkel manicure theorie dan is deze File&Shape kit niet noodzakelijk. 
              In deze kit vind je alles wat je nodig hebt om de nagels die je gaat maken te vijlen 
              en in  model te brengen tijdens het aanbrengen van het product. 
 

 
 

                  Inhoud File Kit:    €  34,-   incl. btw                              Inhoud Shape kit: € 65,- incl. btw 
 
             10 x Disposable file 220 grit                                                                      Tweezer 
                  10 x Disposable file 180 grit                                                                       Nail forms 50stuks 
             10 x Disposable file 100 grit                                                                       Nail Form Support 
                    5 x  Emery Board file                                                                                 Pinching sticks/tools 
                    2 x White Block file                                                                                    Pinching Clamp 
                    2 x Smooth oparator file                                                                          Double Spatula                                               
                    2 x Scratless File                                                                                        Half Moon schaartje 
                    2 x Orange Woodstick 
                    1 x Push & Prep                                                                  
                                                                                                         Set compleet € 99,- 
 
 
 
 
 
 
 

File&Shape 
        kit 
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          Basis Geltechnieken 4 dagdelen + 1 Certificatiedag 
 
                Het nagels maken gaat nu echt beginnen. 
                Op basis van de te behandelen nagel kies je een gel die daarbij past.  
                Er is een ruime keuze uit diverse soorten Magnetic gel. 
                In deze module leer je nagels verlengen met tips en introduceren we de nailform. 
                Je leert een naturel nagel, french manicure met een nagelbedverlenging en een  
                gehele kleur aanbrengen op de Gel dmv Gelpolish.  
                Ook leer je de nagels na te behandelen door middel van  
                een opvulbehandeling. 
                                                                        Er is voor ieder wat Wil’s! 
 
               Tijdens deze module heb je drie modellen nodig, met natuurlijke nagels waarvan 
               1 model 2 keer aanwezig is en de andere 1 dag tijdens de training.  
               Je hebt een model nodig op dag een , drie, vier en voor je certificatiedag 

 
Hoe zien deze  5 lesdagen eruit; 

Dag 1: 
Werken we op een model 
Deze dag bestaat uit: 
Gelpolish aanbrengen op de natuurlijke nagel 

Dag 2: 

Werken  we op de nailtrainer zodat, heb je meer vrijheid hebt 
om te oefenen. 
Deze dag bestaat uit het maken van een : 
-Naturel gel nagel op een tip 
-Een French manicure gel nagel op een tip. 

Dag 3: 
Werken we op een model. 
Deze dag bestaat uit het maken van een : 
 -Naturel gel nagel met Gelpolish op een tip 
-Een French manicure gel nagel met een nagelbedverlenging op een tip. 
 

                             Dag 4: 
                           Werken we op een model. 
                           Deze dag bestaat uit het opvullen/nabehandeling van de gelnagels. 
                               En herhalen we lesdag 2 

                               Dag 5 ; Certificatiedag: 
                               Deze dag bestaat uit het maken van een Theorie toets & een praktijkopdracht. 
                               Na het behalen van de toets en praktijk opdracht , ontvang je het Basis Gelcerticaat. 

                    Totale kosten: €  864,95       
                          Lesgeld:         € 725,- incl. Btw           Lespakket: € 139,95 incl. btw 
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                      Inhoud lespakket: 

UV Builder Gel Clear 30g  

UV Nail plate extender 30g 

Extreme White Gel 5ml  

Gel penseel oval  

The Square detailer penseel 

Striper brush 

Soak off topgel 

 
 
LET OP: BASIS GELPAKKET IS EXCLUSIEF UV/LEDLAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   UV/LED lamp 
 

Voor geltechnieken heb je een 
 UV / LED  Lamp  nodig om de gel te 
laten uitharden. Wil’s heeft diverse type 
uit het  Magnetic assortiment. De prijzen   
variëren van € 79- tot € 159,95. Ervaring 
leert dat de cursisten graag zelf de keuze 
willen maken voor een  Lamp en deze is 
daarom niet standaard opgenomen 
in het lespakket. 
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          Basis Acryl of Powergel technieken  
           4 dagdelen+ 1  Certificatiedag 

                 Wat ga je leren?  

                In deze module maak je kennis met acryl of powergel. 
               Je leert voor welke nagels acryl of powergel het meest geschikt is. 
               Acryl en powergel biedt veel mogelijkheden. 
               Een goede nagelstylist kan met ieder product een mooie nagel maken maar met de 
               juiste kennis weet je welke product het beste bij welk type nagel past. 
              Acryl is een aan de lucht drogend systeem bestaande uit een poeder en een vloeistof. 
               Het is belangrijk dat je een goede penseel- en product controle hebt om de acryl op  
               de juiste manier te styleren. 
               Powergel is een Gel, maar verwerkbaar als acryl en hard uit dmv UV of LED licht.  
              Voor Powergel wordt een UV of LED lamp gebruikt om het product uit te harden. 
               In de module werken we op tips  
               We behandelen we de Color french manicure, Baby Boom de Gelpolish en leer je  
               de nagels na te behandelen door middel van een opvulbehandeling.  

               Voor ieder wat Wil’s!�
               Tijdens deze module heb je drie modellen nodig met natuurlijke nagels  

Hoe zien deze  5 lesdagen eruit; 
Dag 1: 
Werken we op een nailtraner 
Deze dag bestaat uit: 
Tip aanbrengen en een naturel acryl nagel maken 

Dag 2: 

Werken we op een model. 
Deze dag bestaat uit het maken van een : 
 -Naturel nagel met Gelpolish en een Baby boom op een tip.. 

Dag 3:  
Werken we op een model. 
Deze dag bestaat uit het maken van een : 
 -Naturel nagel op tips met Gelpolish en french colorgel 
 

                             Dag 4: 
                           Werken we op een model. 
                           Deze dag bestaat uit het opvullen/nabehandeling van de acryl of Powergelnagels. 
                               En herhalen we lesdag 2 

                               Dag 5 ; Certificatiedag: 
                               Deze dag bestaat uit het maken van een Theorie toets & een praktijkopdracht. 
                               Na het behalen van de toets en praktijk opdracht , ontvang je het Basis Gelcerticaat. 

                    Totale kosten: €  864,95       
                          Lesgeld:         € 725,- incl. btw 
 

Lespakket: € 139,95 incl. btw 
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"Prestige is de top in 
kunstnageltechnologie" 

Het Prestige Acrylic System is 
ontworpen voor de veeleisende 
nagelstylist die volledige 
productcontrole wil en verlangt naar 
artistieke vrijheid. De formules worden 
voortdurend vernieuwd. Toonaangevende 
nagelstylisten over de hele wereld 
gebruiken het Prestige Acrylic System. 

                Inhoud lespakket acryl: 
Prestige Liquid 100ml 

 
Prestige Powder Blush Pink 35g 

Prestige Powder Extra White 35 g 

Prestige Powder Crystal Clear 35 g 

Prestige penseel 

 
 

Liquid glas 
 

Prestige Opaque Pink powder 5gr 

Prestige Hot Pink powder 5gr 

Prestige Natural Pink powder 5gr 

 
 

            

                   Inhoud lespakket Powergel: 
 
                              Powergel clear  30gram                         Liquid glas 
 
                              Powergel natural  sample                       Powergel Tool&brush 
 
                              Powergel nude  30 gram                         Alcohol                          
                              
                              Soft bond primer.......................................Topgel Flex & Shine 
                               
 
 

                                                                    Acrylpakket                                                  Powergelpakket 

 

)                    Totale kosten: €  864,95       
                          Lesgeld:         € 725,- incl. btw 
 

Lespakket: € 139,95 incl. btw 
 

 
 

 

 

,  
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Nagelbijters 1 dagdeel 

                Het is belangrijk het juiste advies te kunnen geven bij  
                probleemnagels. 
                Tijdens deze module werk je met een eigen model  
                (bij voorkeur een nagelbijter) maar je wordt ook door middel  
                van de overige, door de cursisten meegebrachte,  
                modellen vertrouwd gemaakt met de verschillende  
                technieken.        
                Er komt veel kijken bij het herstellen van probleemnagels,  
                maar het is dankbaar werk! 
                Deze module is een gedegen aanvulling op weg naar het werken als allround nagelstylist(e) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     Na afloop van deze module ontvang je een Magnetic deelnamecertificaat. 
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                   Salonmanagment 1 dagdeel 
               
 
 
              Maak een succes van je salon! 
 
              Een zeer leerzame module voor diegene die als (zelfstandig) ondernemer in de 
              nagelbranche aan de slag wil.  
             Waar moet je op letten, hoe bepaal je je prijs, wat is het verschil tussen omzet en winst, 
             op welke manieren kun je gaan werken, welke verzekeringen sluit je af en wat doet  
             de Kamer van Koophandel voor je?  
             Een belangrijke module voor jou als ondernemer waarin je leert hoe je je administratie 
             vormgeeft en hoe je o.a. Social media kunt gebruiken binnen je werkveld. 
             Immers, als ondernemer ben jij straks zelf verantwoordelijk voor je inkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Totale!kosten:!€!99,000!
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 



!

!

9!

 
 
 
           

 

         Certificatiedag 

Natuurlijk word je tijdens en na afloop van de opleiding 
beoordeeld; hiervoor organiseren wij een cerificatiedag.  
Het is een beoordelingsmomenten waarin je ruim de tijd 
krijgt voor het type behandeling dat wordt beoordeeld. Het 
eindresultaat is belangrijker dan hoeveel tijd de behandeling kost; 
snelheid ontwikkel je namelijk pas als je werkervaring hebt 
opgedaan. Je nagels worden ook door jouw klanten beoordeeld, 
dus is een onafhankelijk oordeel erg prettig. 

Hoe ziet een certificatiedag eruit: 

Deze dag voorzie je 2 handen van verschillende nagels die je tijdens de opleiding heb geleerd  
en doe je een theorie toets. 

 
 

Deze vertificatiedag  doe je bij de opleidingslocatie waar jij  je 
opleiding hebt gevolgd en worden door  Magnetic Trainers 
beoordeeld. 

                 Voor de Theorietoets krijg je 1 uur de tijd en voor de praktijkopdracht 4.5 uur. 
 

Als je voor ieder onderdeel bent geslaagd, ontvang je hetcertificaat 
voor de behaalde module, heb je allle modules afgerond dan ontvang je ook 
het Allround Basis diploma. 
 

Gevorderde opleidingen: 

Na het afronden van een Basis module, kun je per module doorgaan met de gevorderde modules. 

Vragen over de gevorderde modules? Neem dan contact met ons op en laat je verrassen door alle 
mogelijkheden. 
 

 
                         MagneticAllround Nail Technician! 
                          Hiermee laat je duidelijk zien aan je klanten    
                              dat jij het vak volledig beheerst. 
                             We maken er een feestje van, want nu ben je deel van een  
                                                                groep vakbewuste en gepassioneerde nagelstylisten. 
                                            Wij willen dat jij het beste kan bieden van dit vak,  
                                            het vak waar wij zoveel van houden! 
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         Totale kosten 
Je kunt ervoor kiezen een aantal modules los te volgen, als jij je bijvoorbeeld eerst wilt bekwamen in 
maar één techniek, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen de volledige Allround opleiding te 
volgen. Hieronder een overzicht van de modules en de bijbehorende pakketten.  

Manicure 1dagdeel ...........................................................................................................................................................................     .. € 145,00 
Manicure    pakket. + theorieboek.........................................................................................................................................................                   € 98,01 
  

Totaal...................................  €        243,01 

Tip applicatie 1 dagdeel ........................................................................................................................................................................     ..€ 145,- 
Tip    pakket   ......................................................................................................................................................................................              ..€   145,- 

Totaal.....................................€        290,00 

Geltechnieken  5 dagdelen .....................................................................................................................................................................€ 725,- 
Gelpakket.........................................................................................................................................................................................                             €                    139,95 
............................................................................................................................................                   ..Totaal.....................................    €                 864,90 

Acryltechnieken of Powergeltechnieken   5 dagdelen................................................................................................................................     ....€ 725,- 
Acrylpakket   ......................................................................................................................................................................................                         € 139,95 

Totaal...................................€               864,90 

 
 File kit................................................................................................................................................................                                           €  34,00 
Nagelbijters.....................................................................................................................................................................................                             .€                      145,00 

      Totaal Allround opleiding.......... € 2441,89 
 
*Prijsindicatie Losse modules zie inschrijfformulier 

 
                              Je krijgt de Module Salonmanagement gratis bij inschrijving van de gehele Allround opleiding 
 
 
                                  Het is mogelijk om de Allround opleiding Nagelstyling in  termijnen te betalen
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Behandelingen 
Klaar met de opleiding? Dit kun je allemaal aanbieden! 

 
Wil de klant geen kunstnagels, kies dan voor: 

Manicure 
 

Perfecte verzorging van de handen  gecombineerd met het lakken van de nagels met 
Gelpolish. 

 
Professionele nagelversterking met Seal&Protect 

 
Dit kun je combineren met een manicurebehandeling of aanbieden als een op zichzelf 
staande behandeling waardoor je doelgroep groter wordt, want bijvoorbeeld mannen 
vinden nette nagels steeds belangrijker worden. 

 

Natuurlijke nagels met Gelpolish 
 

Gelpolish is niet meer weg te denken uit de nagelstudio! Perfect gelakte nagels die meer dan  
3 weken mooi blijven… wie wil dat nou niet? Gelpolish kan worden aangeboden als een op 
zichzelf behandeling op de natuurlijke nagels maar natuurlijk ook in combinatie met gel of 
acryl J 

 
Wil de klant kunstnagels, maar mogen deze niet te duidelijk kunstnagels zijn? 

 
Natuurlijk kies je eerst voor gel of acryl, vervolgens bespreek je met de klant wat voor soort 
nagels ze verwacht, vergeet ook niet de gewenste vorm te bespreken. Je kunt immers vierkante, 
ronde of ovale nagels maken! 

 
BabyBoom nagels 

Nagels die zacht verlopen van wit naar roze, elegant en bescheiden. 
Het effect van natuurlijke nagels, gelakt met een semi transparante roze tint. 

              
                      Wil de klant “echte” kunstnagels, dan zijn er verschillende opties. 
 

 French Manicure 
 

Glitter en Glamour 
 

Naast het laten plaatsen van een nieuwe set nagels moeten jouw klanten iedere 3-4 weken terug komen om 
hun nagels te laten bijwerken. In eerste instantie kost dit net zoveel tijd als het plaatsen van een nieuwe set, 
maar je merkt gaandeweg steeds sneller te worden doordat je ervaring krijgt! 
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                          Wat biedt Wil’s na het afronden van de opleiding: 

!! Ondersteuning per mail of telefonish 
!! Persoonlijke ondersteuning op locatie Wil’s 
!! Perfectie-/herhalingsdagen 
!! Nail Art trainingen voor verschillende niveaus 
!! Mogelijkheid voor het volgen van Expert en/of Master opleidingen 
!! Hoogst haalbare kwaliteit- en serviceniveau 
!! De mogelijkheid om producten in te kopen in onze webshop of groothandel 

               
 
 
 

                  Lestempo 
De Allround opleiding Nagelstyling volg je één 
dagdeel per week, naar keuze op een 
doordeweekse dag afhankelijk van het 
opleidingsrooster. Eventueel door ziekte 
gemiste lessen kunnen na overleg worden 
ingehaald op een andere dag. 

 
Lesdagen 

 
De dagdelen zijn 3 uur voor prive les en met  
2-3 personen 4.5 uur per dag 

 
Groep 

 
De groepen voor de allround opleiding 
Nagelstyling bestaan uit maximaal 3 deelnemers. 
Zo kan de docent voldoende aandacht geven 
aan de persoonlijke vorderingen van de cursisten.              

 
Toelatingseisen 
Voor de Opleiding Nagelstyling bij Wil’s is geen 
vooropleiding vereist of noodzakelijk. 
 

 
           

              Docenten 

                 Docenten van de Wil’s  zijn ervaren 
                 nagelstylisten. Zij krijgen een uitgebreide  
               didactische training. Alle docenten  
               wereldwijd werken volgens 

              dezelfde methode. Mocht je onverhoopt  
            andere  docent krijgen, dan is de continuïteit van                
             de lesmethode gewaarborgd 
 
 
 

 
 
 

                  Zelfstudie 
 

             Om écht als allround nagelstylist aan de                      
                                           slag te gaan, is het belangrijk dat je veel    
                oefent. Bij alle modules krijg je   
                bijbehorende opdrachten. Zorg dat je       
                voldoende tijd vrij maakt om de     
                                         opdrachten te maken tussen de  
                                          lesdagen door. De ervaring leert dat   
             het niet-maken van de opdrachten    
                                           een belemmering vormt voor je techniek   
                                             en vaardigheden. 
 

                Betaling 
 

             De betalingen moeten vooraf middels 
             een factuur voldaan worden. Je krijgt   
             hierover tijdig een factuur via de  
             e-mail. 

 
 

 

 
.



!

!

 
 
 

Overige informatie 
Modellen

                  Hoewel wij zoveel mogelijk op de Nail Trainer werken, moet je voor sommige    
                 lessen toch een model meenemen. Alleen zo word je echt voorbereid op  
                de praktijk in een nagelstudio. 

Ook voor de Certificatiedag heb je een model nodig. Ons advies is om 
tijdig  een groepje geschikte modellen te zoeken zodat je niet onverhoopt  
zonder model komt te zitten. Onze voorkeur gaat uit naar rustige   

                  persoonlijkheden, zodat jij en je medecursisten niet worden afgeleid 
tijdens de les. Het model dient ouder te zijn dan achttien jaar. Bedenk dat je   
modellen in de toekomst mogelijk je klanten worden. Behandel hen daarom     
professioneel.  
Wil’s kan niet bemiddelen in het vinden van modellen. 
Bij inschrijving ontvang je een overzicht van de  lessen    
waar je een model voor nodig hebt indien van toepassing. 

 
Tot slot 
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel ons dan op het nummer 0344-613430, 
Stuur een mail naar cursus@wilsnagelstudio.nl  Of kom langs bij Wil’s te Tiel. Wanneer je je komst 
telefonisch of per email aankondigt, nemen wij ruim de tijd om je persoonlijk over onze  
opleidingen te informeren. 
 De openingstijden zijn:  

Maandag:                   12.00-17.00  
Dinsdag:                          Gesloten  
Woensdag:                     10.00-17.00  
Donderdag:                    13.00-21.00  
Vrijdag:                            10.00-17.00  
Zaterdag & Zondag:      Gesloten 
Je kunt je direct opgeven door het bijgesloten inschrijfformulier ingevuld in te leveren.  
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. 

                                             10%  KORTING 

          VOOR CURSISTEN 
                               De korting geldt alleen op de lesdagen en op de locatie waar je de lesdagen volgt 

Na de lessen heb je de gelegenheid inkopen te doen in onze winkel 
   Omdat cursisten nog niets verdienen met het nagelvak, krijgen zij een speciale korting van 10% voor de duur 

     van hun opleiding. 
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                                                       Inschrijfformulier Opleiding nagelstyling 
 
                                        Naam:                                    ……………………………………………………………………………………………………..  
                                        Adres:                                    …………………………………………………………………………………………………….. 
                                        Postcode:                              …………………………………………………………………………………………………….. 
                                        Woonplaats:                         …………………………………………………………………………………………………….. 
                                        Telefoonnummer:               …………………………………………………………………………………………………….. 
                                        Geboortedatum:                 …………………………………………………………………………………………………….. 
                                        Email adres:                          …………………………………………………………………………………………………….. 
                                        Hoe heb je ons gevonden: ….……………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                             PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: LESPAKKETTEN - BTW - CERTIFICATIE 
                                                             EXCLUSIEF: LEDLAMP 
         
                                                                                           Lessen: 7 dagdelen 1-3 personen per les 

o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Module!Theorie!&!Manicure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!243,06!!!!!!!!!!!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Module!Tips!aanbrngen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!290,00!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gel!=!Powergel!of!acryl!technieken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!864,90!!!!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vijlpakket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!!34,00!

                                                                                                                                           Totaal € 1.431,96 
   
                                                                                BETALING voor de Basisopleiding van 7 dagdelen: 

o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ik!betaal!het!volledige!bedrag!in!1!keer!(de!factuur!ontvang!je!3!weken!voor!de!startdata)!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ik!betaal!het!bedrag!in!2!termijnen!(de!1ste!factuur!ontvang!je!3!weken!voor!de!startdata)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Termijn!1:!€!706,96!!!!Termijn!2!:!€!725,00!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Informatie!voor!de!overmaking!vind!je!terug!op!de!factuur.!
                                                           Na ontvangst van dit volledig ingevulde formulier is de inschrijving definitief. 
                                              Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier ga je akkoord met het opleidingsregelement. 
 
                                                                        Vervolg basisopleiding nieuwe techniek incl starterkit : 

o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!864,90!!!!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Powergel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!864,90!!!!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Acryl!technieken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!864,90!!!!

 
                                                                                                         Losse modules: 

o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Module!Nagelbijters!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!145,00!
                                                                                         Producten optie’s nagelbijtmodule:  

o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nagelbijters!Natural!look!Gel!colors!!!!!!!!!!!!€!!48,38!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nagelbijters!!Natural!look!Acryl!colors!!!!!!!!€!!30,20!

!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lesgeld!Salonmanagement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!!99,00!!!!!!

 
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lesgeld!Electrisch!vijlen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!!145,00!

 
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Starterkit!Electrisch!vijlen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!317,77!!!!!!

 
                                                                                 Gevorderden training  4 dagdelen incl. Shapekit: 

o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!644,11!!!!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Powergel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!644,11!!!!
o! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Acryl!technieken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!€!644,11!!!!

 
 
                                   Datum:               ………………….………………                                Handtekening:     ………………………………………………………….. 
!
                                                                DIT FORMULIER KAN GERETOURNEERD WORDEN NAAR ONDERSTAAND ADRES 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wil’s!nagelstudio/groothandel/opleidingscentrum,!walstraatje!2a,!4001!AZ,!Tiel!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Of!mail!naar!info@wilsnagelstudio.nl!onder!vermelding!van!Inschrijfformulier.!

 
 

 
 
 



!
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                        Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief en/of bezoek onze Facebook en Instagram pagina!            
                        Op www.wilsnagelstudio.nl vind je informatie over onze opleidingen en producten en kun je je inschrijven op  
                               onze  nieuwsbrief. 
                       Ook kunt u na inschrijving van de opleiding een webshop account aanvragen. 

 

 
https://www.facebook.com/wilsnagelstudio     

 

  
https://www.facebook.com/wilsnagelstudio.groothandelopleidingscentrum          
                        

 
https://www.instagram.com/wilsnagelstudio/                                       
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