
DIQUE hair creations     |      06 34 00 38 74      |    diquehaircreations@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 

Tarieven 2023 
Bruidsstylingspakketten 

 

Bride DIQUE €210  
Proefsessie van 2/2,5 uur (in de salon in Dordrecht) 
Bruidskapsel op locatie (tot 5 km geen reiskosten, >5 km = 0,40c per km extra) 
Opvulling van haar en verwerken haaraccessoires 
Contact per mail/telefoon 
Bevestiging sluier  
 
Bride DIQUE CHIQUE €395  
Proefsessie bruidskapsel en bruidsvisagie van 2,5/3 uur (in de salon in Dordrecht) 
Bruidskapsel en bruidsvisagie op locatie (tot 15 km geen reiskosten, >15 km = 0,40c per km extra) 

Verwerken haarextensions in bruidskapsel (huur haarextensions voor 1 dag, a €35,- niet inbegrepen)  

Opvulling in haar en verwerken haaraccessoires  
1 x feestkapsel op locatie (feestkapsel a €45,- inbegrepen. Voor dit kapsels binnen dit pakket ontvang je een 

mooie korting) 
Contact per mail/telefoon 
Bevestiging sluier 
 

Bride DIQUE DELUXE €669,- 
Proefsessie bruidskapsel (in de salon in Dordrecht) 
Proefsessie bruidsvisagie (proefsessie duurt samen ongeveer 2,5/3 uur) 
Bruidskapsel en bruidsvisagie op locatie   (tot 30 km geen reiskosten, >30 km = 0,40c per km extra) 
Verwerken haarextensions in bruidskapsel (huur haarextensions voor 1 dag, a €35,- inbegrepen)  

Incl. wimperextensions indien gewenst (t.w.v. €9,95) 
Opvulling in haar en verwerken haaraccessoires  
Assistentie bij aankleden en bevestiging sluier 
BIAB nagels bij DIQUE nailcreations (stevige en gezonde gelnagels, met een zeer natuurlijke uitstraling, 

deze afspraak wordt ong. 2 dagen voor de bruiloft uitgevoerd in de salon in Dordrecht) 
1 x feestkapsel en visagie op locatie  
Touch-up service bruidskapsel en bruidsvisagie op locatie (laatste moment om 19:00h) 

Contact per mail/telefoon 
Optie; extra feestkapsel / dag- of avondvisagie bij te boeken met 20% korting 
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Destination wedding; op aanvraag 

Touch up; op aanvraag. 
 

Haarstyling * vanaf 4 personen haarstyling kom ik op locatie (zie reiskosten). 

Haarstyling      € 45 
Proefsessie haarstyling    € 45 
Haarstyling tot 8 jaar   € 30 
Föhnen vanaf     € 25 
 
Huur haarextensions   € 35  
Haarextensions binnen 7 dagen retour bij DIQUE haircreations & visagie. 
Wanneer haarextensions niet binnen 7 dagen retour zijn of niet originele staat retour zijn gestuurd wordt hier een meerprijs 
voor in rekening gebracht.  Advies; stuur de haarextensions aangetekend retour. 

Extra haarstuk    € 15 
Haarstuk niet retour naar DIQUE haircreations & visagie.  
 
Visagie 
Dag of avond visagie    € 35 
Valse wimpers    €9,95 
 

Vroeg uurtarief 
Afspraken om of  voor 7:00 uur   €25,- 
Afspraken om of voor 6:00 uur  €50,- 
Afspraken om of voor 05:30 uur  €75,- 
Afspraken om of voor 05:00 uur   €100,- 
 

Olaplex 
Olaplex herstelbehandeling   €50,- 
(incl. föhnen) 
Olaplex herstelbehandeling   €60,- 
(incl. föhnen en stijlen/krullen) 
 
Reiskosten 
Reiskosten     €0,40 p. km. 
Reistijd      € 15,- per half uur 

• reistijd gaat in vanaf een totale reistijd langer dan 30 minuten. 
• berekend vanaf Rechte Zandweg 1, Dordrecht 

 
 
*haarstukken en haardecoratie worden binnen 7 dagen retour gestuurd naar DIQUE haircreations & visagie 
 
 
 


