Beste klant
Zoals je wellicht weet is WKD Kappers
e e n o n d e rd e e l v a n H u i z e n a a r K a p p e r s .
D a t h e e f t e n ke l e b e l a n g r i j ke v o o rd e l e n :

Training & Opleiding

De stylisten bij WKD Kappers
doorlopen dezelfde training &
opleiding als de stylisten bij
Huizenaar Kappers. De expertise en
het systeem van knippen, kleuren
en stylen is hierdoor van gelijk hoge
kwaliteit.

Productassortiment

De producten waarmee bij WKD
gewerkt wordt zijn dezelfde als waar
men bij Huizenaar mee werkt. Ook
hier van gelijk hoge kwaliteit.
Haarkleuringen: L’Oréal
Wassen & verzorging: L’ANZA en HK
Private Label.

Afspraaksysteem

Bij WKD en Huizenaar maakt men
gebruik van hetzelfde afspraak- en
klantinformatie systeem.
Het voordeel hiervan is dat de
stylisten bij WKD voor afspraken,
recepten en gespaarde punten ook
het systeem bij de Huizenaar salons
kunnen raadplegen

Wat
betekent
dit voor jou:
De salon zal een iets andere look gaan
krijgen en ook de opbouw van
de prijzen worden gelijk aan die
van Huizenaar kappers.
Mocht je vragen hebben dan kun
je deze altijd stellen aan een
van de stylisten of via ons
contact formulier op
www.huizenaarkappers.nl

Graag zien we je terug in
onze (vernieuwde) salon.
Als dank ontvang je een
kortingsbon t.w.v. €5,Directie en stylisten
WKD en Huizenaar Kappers

Verschillen
WKD Kappers en
Huizenaar Kappers
- De naam
- De uitstraling van de salons
- De opbouw van de prijzen.

Overeenkomsten WKD
Kappers en Huizenaar
Kappers

De belangrijkste kwaliteitsbepalers
zijn training & opleiding én het
productassortiment en deze zijn bij
WKD Kappers en Huizenaar Kappers
gelijk.

Met deze reden zal per
31 januari 2022 de naam
van WKD Kappers
wijzigen in Huizenaar
Kappers.

relax. care. beauty.

Scan de QR-code en kijk eens op
www.huizenaarkappers.nl
en de social media kanalen van
Huizenaar Kappers.

