Algemene gegevens
Naam bruid:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Waar vindt de proefafspraak plaats: Graag aanvullen waar nodig en daarna aankruisen.
Stephanie Albrecht Make-up & Hair

Of eigen adres:

Averdijkstraat 12
8124 AN te Wesepe
Waar word ik verwacht op de grote dag zelf:
Hoe laat moet je klaar zijn met je make-up/haar (reken ook wat tijd voor het aantrekken van de jurk,
met eventuele fotomomenten. Daarna loop ik alles nog na voor de finishing touch:
Willen er ook dag gasten gebruik maken van mijn diensten, Zo ja hoeveel: make-up / Haar:
Heb je allergieën?:
Is er een thema of dresscode:
Hoe zou je, jou style omschrijven:
Ik laat heel graag foto’s op social media zien, is dit akkoord? Uiteraard pas na jullie trouwdag:
Naam fotograaf:
Naam videograaf:
Waar kan ik parkeren? Is er aan een eventuele parkeervergunning gedacht?
Moet ik een trap op voor zowel een proefafspraak op locatie of bij de trouwlocatie, dan weet ik dat
graag, dan neem ik andere koffers mee:
Ik heb best wat spullen bij me, mocht ik bij jou komen op je trouwdag is het fijn als er een tafel
beschikbaar is en ook stopcontacten in de buurt van mijn werkplek. Ik heb zelf een stoel en
verlichting. Ik neem alle make-up spullen en haarspullen mee op de dag zelf.

Algemene gegevens Bruidsarrangementen
De proefafspraak voor make-up en haar:
-

-

-

-

-

-

Duurt maximaal tot 4 uur voor haar en make-up.
Duur alleen proefmake-up 2 uur.
Duur alleen proefkapsel 2 uur.
Mocht er een uitloop in uren zijn of extra uren bij komen kan ik daar extra kosten voor
rekenen.
Bij voorkeur geen belangrijke afspraken plannen na je proefafspraak.
Kan bij Stephanie Albrecht Make-up & Hair plaatsvinden aan de Averdijkstraat 12, 8124 AN
in Wesepe. Je kunt bij mij parkeren voor de deur. Je kunt mij bereiken op 0610108488.
Kan bij jou thuis of op locatie plaatsvinden. Daarbij reken ik 0,23 cent per kilometer. Mocht
de reistijd meer bedragen dan een half uur, dan gaat er een vergoeding voor de reistijd
gelden. Dit wordt bepaald aan de hand van mijn uurloon van 50,- Euro inclusief BTW.
Parkeerkosten worden eveneens gefactureerd.
Ik werk met hoogstaande merken zoals Charlotte Tilbury, MAC, Dior, Anastasia Beverly
Hills, Chanel, Bobbi Brown enz. Ook heb ik milde reinigingsproducten.
Mocht je allergieën hebben wil je mij dat dan laten weten. Ook als je een koortslip hebt of
een ontsteking.
Mocht je Corona gerelateerde klachten hebben of in aanraking zijn geweest met iemand
met Corona, wil je me dit dan laten weten, zodat we een nieuwe afspraak kunnen plannen.
Je mag me altijd inspiratiefoto’s sturen. Op de proefafspraak zal ik in overeenstemming met
jou kijken wat bij je past, maar ook wat haalbaar is. Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld
te creëren door niet teveel foto’s of verschillende stylen te laten zien.
Je kunt bij mij extensions huren van Zascha Hair. De prijs voor het huren daarvan bedraagt
50,- Euro incl. BTW. Je leent ze op de dag zelf, ik neem ze schoongewassen mee. Daarna kun
je de extensions bij mij door de brievenbus doen of ze opsturen. Wel graag binnen 3 dagen
na gebruik, zodat ik zelf de haren kan wassen en ze kan gebruiken bij nieuwe
proefsessies/bruiden. Ook heb ik accessoires en een sluier tot mijn beschikking mocht je nog
niet in het bezit zijn van een sluier of accessoires.
Mocht je een eigen sluier of haaraccessoires hebben, neem ze alvast mee!
Mocht je een mooie witte top of iets in de kleur hebben van je trouwjurk, neem het dan mee.
Zo zie je hoe de make-up uitkomt bij deze kleur.
Het werkt het prettigst als je haar gewassen en droog is. Gebruik daarbij weinig conditioner,
het liefst alleen iets in de punten. Je haar mag je aan de lucht laten drogen of droog föhnen.
Gebruik zo weinig mogelijk producten in het haar. Het wordt door mij sterk afgeraden om je
haar te polijsten of glad te föhnen, te krullen of anderzijds te bewerken met hitte of door het
glad te maken. Ik werk met de oorspronkelijke haarstructuur en ik breng producten aan
waarbij ik de houdbaarheid en grip op het haar maximaal ga benutten. Bij het bewerken van
het haar, verlies je de originele structuur in je haar en heb je veel meer kans dat het kapsel
uitzakt.
Het werkt voor mij het prettigst als je met een gereinigd gezicht bij me komt. Ik ben met
reinigen anders al kostbare tijd kwijt, die ik liever besteed voor het aanbrengen van de
make-up en het creëren van het kapsel.
Wil je als extra service dat ik je wenkbrauwen volledig epileer, dus niet een paar verdwaalde
haartjes weghaal, dan reken ik daarvoor 10,- euro.
Ik heb ook altijd keuze uit nagellak, wil je daar gebruik van maken op de trouwdag dan reken
ik 5,- Euro extra.

-

-

-

Wil je voor mij alle haarspeldjes die ik gebruik bewaren, zo kan ik ze hergebruiken op de
grote dag zelf.
Ik heb er voor gekozen om de proefafspraak met jou alleen te doen om echt samen tot een
eindresultaat te komen. Ik heb weinig plek in mijn studio. In deze tijd waarin het coronavirus
actief is maak ik de keus geen extra personen te ontvangen naast jou als bruid.
Ik stuur je een factuur voor de helft van het bedrag via de mail na je proefafspraak. De
andere helft factureer ik na je trouwdag.
Als je ervoor kiest om na de proefafspraak niet met mij verder te gaan, ondanks inspanning
en redelijkerwijs aangeboden alternatieven, blijft de facturering voor de helft van het bedrag
staan. De proefafspraak duurt lang en is arbeidsintensief. Ik plan de tijd voor een afspraak
volledig in mijn agenda voor de trouwdatum. Mocht er na de proefafspraak tijd komen te
vervallen kan dat naar mijn eigen inzicht ingepland worden.
Prijzen zijn inclusief BTW.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing en zijn terug te lezen via mijn website.

Je kunt ook nog kiezen voor losse arrangementen:
Bruidsmake-up inclusief proefsessie 200,- Euro.
Bruidskapsel inclusief proefsessie 200,- Euro.

De grote dag
-

-

-

-

-

Ik kom bij je thuis of op locatie. Daarbij reken ik 0,23 cent per kilometer. Mocht de reistijd
meer bedragen dan een half uur, dan gaat er een vergoeding voor de reistijd gelden. Dit
wordt bepaald aan de hand van mijn uurloon van 50,- Euro inclusief BTW. Parkeerkosten
worden eveneens gefactureerd.
We nemen de tijd, voor haar en make-up reken ik 3,5 uur tot 4 uur inclusief het aantrekken
van de jurk, het eventueel insteken van de sluier en je helemaal klaar zetten voor het grote
moment. Geloof me, we hebben het vaak nodig. Zeker met lang haar. Deze dag wil ik voor
jou zo stressvrij en rustig mogelijk beginnen. Nog even een momentje voor jezelf. Voordat je
aanstaande man je ziet en je daarna aan de spannende dag kan beginnen.
Voor alleen make-up of alleen haarstyling reken ik 2 uur.
Ook hier werkt het, het prettigst als je haar gewassen en droog is. Gebruik daarbij weinig
conditioner, het liefst alleen iets in de punten. Je haar mag je aan de lucht laten drogen of
droog föhnen. Gebruik zo weinig mogelijk producten. Het wordt door mij sterk afgeraden
om je haar te polijsten of glad te föhnen, te krullen of anderzijds te bewerken met hitte of
door het glad te maken. Ik werk met de oorspronkelijke haarstructuur en ik breng producten
aan waarbij ik de houdbaarheid en grip op het haar maximaal ga benutten. Bij het bewerken
van het haar, verlies je de originele structuur in je haar en heb je veel meer kans dat het
kapsel uitzakt.
Het werkt voor mij het prettigst als je een gereinigd gezicht hebt. We kunnen dan meteen
aan de slag!
Ik zal zeker nog wel een kwartier van tevoren bij je arriveren, zodat ik ook even mijn
werkplek kan inrichten.
Je krijgt van mij een touch-up kitje mee om je make-up gedurende de dag te kunnen
bijwerken. Dit zijn proefmonster potjes gevuld met een beetje concealer, foundation,
lipstick en poeder.
Ik stuur je een factuur voor de helft van het bedrag via de mail na je trouwdag.
Prijzen zijn inclusief BTW.

Arrangementen voor Bruidsgasten

Dag make-up
-

Een neutrale make-up
Een rustige ooglook met gezichtsmake-up en zachte lipkleuren
Duur 40 minuten
Kosten 45,- Euro

Avond make-up/smokey eye
-

Een feestelijke, zwaardere oogmake-up
Eventueel met een donkere lipkleur of eyeliner
Duur 50 minuten
Kosten 55,- Euro

Glamour make-up
-

Een sprekende oogmake-up met nepwimpers
Gebruik maken van shapen en highlighten
Eyeliner, sprekende lipkleur of juist een nude lipkleur met een mooie ooglook. Alle opties
staan open
Duur 60 minuten
Kosten 65,- Euro

Wil je ook een feestelijk kapsel? Dat kan! Voor 45,- Euro voorzie ik de bruidsgasten van elegante
kapsels.
Extra’s
-

Make-up plus kapsel kind tot 12 jaar
Toeslag bij voor 7.00 uur starten
Toeslag bij bruiloft op zondag/feestdag

€35,€35,€70,-

Hierin zie je overzichtelijk wat de tijd is om een look neer te zetten, zodat je daar in je draaiboek
rekening mee kan houden!


De prijzen zijn inclusief BTW.

