
 

Academie 
Basis module 

Les 1 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: Anatomie, materiaal kennis, basiskennis acrylnagels zetten 

Praktijk: Kennismaking met acryl, Naturel acryl aanbrengen en vijlen 

 

Benodigdheden: 

1 model met middellange tot lange nagels 

Materiaal wordt verzorgd door de salon. 

 

Les 2 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: vijltechnieken, mix ratio en French acrylnagels zetten 

Praktijk: Met tips een nagelverlenging maken, Met acryl French manicure 

maken en vijlen. 

 

Benodigdheden: 

1 model met korte nagels + acrylpakket 

Les 3 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: Opvulbehandeling, laktechnieken 

Praktijk: Acrylnagels opvullen, colorgel en topcoat aanbrengen 

Benodigdheden: 

1 model van les 1 + acrylpakket 
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Les 4 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: Opvulbehandeling bij French Manicure en loslating product 

Praktijk: opvulbehandeling bij French Manicure acrylnagels 

 

Benodigdheden: 

1 model van les 2 + acrylpakket 

Aan het eind van de les ontvangt u het certificaat: Basis module acrylnagels 

 

Tarieven: 

4 lessen: €389,- ex. BTW 

+ 2 dagen stage in de salon 

Materiaal gebruik in salon: 25 euro ex. BTW per les. (les 1) 

 

Totaa Basis Module 

€€389,- ex. BTW 

 

De eerste les wordt gebruik gemaakt van de materialen in de salon. Daarna 

krijgt de cursist een formulier met materialen mee die aangeschaft moeten 

worden voor de daarop volgende lessen. 
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Gevorderde module 

Les 1 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: kennis/ tip plaatsing en kleuren + toets 

Praktijk: Met tips een nagelverlenging maken, Met acryl french manicure 

maken en vijlen. 

 

Benodigdheden: 

1 model met korte nagels + acrylpakket 

 

Les 2 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: kennis/nagel vormen creëren met de vijl van alle kanten + toets 

Praktijk: Met sjablonen een nagelverlenging maken, Met naturel acryl maken 

en vijlen. 

 

Benodigdheden: 

1 model met middellange tot korte nagels + acrylpakket 

Les 3 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: Kennis/ nagel make-overs/verschillende nagelvormen + toets 

Praktijk: Met sjablonen een nagelverlenging maken, met acryl French Manicure 

maken en vijlen. 

 

Benodigdheden: 

1 model met middellange tot korte nagels + acrylpakket 
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Les 4 

Tijd: 10.00-17.00 

Theorie: Kennis/veiligheid in de salon + toets 

Praktijk: opvulbehandeling bij French Manicure acrylnagels, opvullen met kleur 

of glitter randje 

 

Benodigdheden: 

1 model van les 1 + acrylpakket 

Aan het eind van de les ontvangt u het certificaat: Gevorderde module 

acrylnagels. 

 

Tarieven: 

4 lessen: €389,- ex. BTW 

Materiaal gebruik in salon: 25 euro ex. BTW per les. (les 1) 

+2 dagen stage in de salon 

 

Totaal Gevorderde module 

€€389,- ex. BTW 
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Losse lessen 

Spa manicure 

Tijd: 12.00-16.00 

Theorie: de stappen van een spa manicure 

Praktijk: Vormvijlen, spa manicure uitvoeren, nagels lakken met nagellak 

 

Benodigdheden: 1 model 

Bij deze les gebruikt u materiaal van de salon. U hoeft zelf geen materiaal mee 

te nemen. 

 

Tarief: 

€85,- ex. BTW 

Materiaal is inbegrepen in de prijs. 

 

Gel lak aanbrengen 

Tijd: 12.00-16.00 

Theorie: de stappen van een gel lak behandeling 

Praktijk: vormvijlen, nagels voorbehandelen, gellak aanbrengen. 

 

Benodigdheden: 1 model met middellange tot lange nagels 

Bij deze les gebruikt u materiaal van de salon. U hoeft zelf geen materiaal mee 

te nemen. 

 

Tarief: 

€85,- ex. BTW 

Materiaal is inbegrepen in de prijs. 
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Perfectie training acryl 

Tijd: 12.00-17.00 

Praktijk: French manicure met acryl door middel van tips of sjablonen. 

Deze les is voor gevorderde deelnemers die de basismodule afgerond hebben. 

 

Benodigdheden: 1 model met korte nagels. 

Neem uw acrylpakket mee. 

 

Tarief: 

€85,- ex. BTW 

 

Spa Pedicure 

Tijd: 12.00-16.00 

Theorie: de stappen van een spa pedicure behandeling 

Praktijk: spa pedicure uitvoeren en teennagels lakken 

 

Benodigdheden: 1 model 

Bij deze les gebruikt u materiaal van de salon. U hoeft zelf geen materiaal mee 

te nemen. 

 

Tarief: 

€85,- ex. BTW 

Materiaal is inbegrepen in de prijs. 
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