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Inschrijfformulier abonnementen 2023 
 
Om uw abonnement te registreren, verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen. 
 
Persoonsgegevens 
 
Naam 

Voornaam   Achternaam 

Adres 

Straat 

 

Postcode  Plaats 

Telefoon 

 

Geboortedatum 

 

Email 

 

Type abonnement 
 

A. Dames Abonnement Knippen & Drogen.   
Wassen Knippen Drogen, � 37,00 per maand. 
Geldig voor 13 wassen, knip & droog behandelingen in 1 jaar. 
Maximaal elke 4 weken 1 keer.                       
Inclusief 1x per kwartaal een Matrix Biolage Shampoo voor thuisgebruik. 
20% korting op alle overige haarverzorging & finishing producten. 
 

B. Dames Abonnement Kleuren.   
Kleuren & Drogen, � 62,50 per maand. 
Geldig voor 13 kleur behandelingen in 1 jaar. 
Maximaal elke 4 weken 1 keer.                          
Inclusief 1x per kwartaal een Matrix Biolage Shampoo & Conditioner voor thuisgebruik. 
20% korting op alle overige haarverzorging & finishing producten. 
 

C. Dames Abonnement Kleuren & Knippen.  
Kleuren, Knippen & Drogen, � 84 
,00 per maand. 
Geldig voor 13 kleur & knip behandelingen in 1 jaar. 
Maximaal elke 4 weken 1 keer.                          
Inclusief 1x per kwartaal een Matrix Biolage Shampoo & Conditioner voor thuisgebruik. 
20% korting op alle overige haarverzorging & finishing producten. 
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D. Heren Abonnement Knippen.   
Wassen & Knippen, � 27,50 per maand. 
Geldig voor 13 knip behandelingen in 1 jaar. 
Maximaal elke 4 weken 1 keer.                          
Inclusief 1x per kwartaal een REDKEN BREWS of MATRIX product voor thuisgebruik. 
20% korting op alle overige haarverzorging & finishing producten. 
 

E. Heren Abonnement Knippen Extra.   
Wassen & Knippen, � 35,50 per maand. 
Geldig voor 18 knip behandelingen in 1 jaar. 
Maximaal elke 3 weken 1 keer.                          
Inclusief 1x per kwartaal een REDKEN BREWS of MATRIX product voor thuisgebruik. 
20% korting op alle overige haarverzorging & finishing producten. 
 

F. Heren Abonnement Knippen Extra Plus.   
Wassen & Knippen, � 42,00 per maand. 
Geldig voor 26 knip behandelingen in 1 jaar. 
Maximaal elke 2 weken 1 keer.                          
Inclusief 1x per kwartaal een REDKEN BREWS of MATRIX product voor thuisgebruik. 
20% korting op alle overige haarverzorging & finishing producten. 

 
Voorwaarden 
 
1. Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen dus alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het 

abonnement is afgesloten. 
2. Abonnementen zijn geldig voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de eerste betaling, en na datum van 

ondertekening. 
3. Abonnementen worden automatisch elke maand verlengd. Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar met een 

opzegtermijn van 1 maand, en is per direct opzegbaar bij een prijsverhoging van 5% of meer. Ieder jaar zal 
vanaf de maand januari een prijsverhoging plaats vinden. Bij een veranderen van het Btw-tarief kan dit in de 
maand van de verandering.  KapSones Kapperij kan elke maand het abonnement beëindigen zonder opzegging. 

4. Als abonnementhouder krijgt u 20% korting op al onze verkoopproducten. 
5. Wij raden u aan om altijd direct een afspraak te maken voor uw volgende behandeling, zodat u optimaal gebruik 

kunt maken van uw abonnement. 
6. Betaling van het abonnement gebeurt via een maandelijkse automatische incasso. 
7. De automatische afschrijving wordt geïncasseerd op iedere 1ste van de maand. Bij onvoldoende saldo wordt dit 

binnen enkele dagen nogmaals geprobeerd. Indien het niet mogelijk blijkt om het bedrag af te schrijven, nemen 
we contact met u op om de eventuele benodigde maatregelen te bespreken. Indien betalingen uitblijven kunnen 
we u helaas niet kosteloos helpen en dient u daardoor iedere afzonderlijke behandeling los van het abonnement 
af te rekenen per pin of contant. 

8. Bij ziekte kunt u uiteraard altijd een afspraak verzetten. Wij verzoeken u dit (indien mogelijk), uiterlijk 24 uur van 
tevoren te doen. 

9. Deze machtiging is een doorlopende machtiging. Betaler heeft recht om de automatische afschrijving terug te 
boeken binnen 56 dagen. Bij terugboeking mag in de periode dan geen behandeling hebben plaatsgevonden, 
is dit wel het geval geweest dan wordt er een factuur na gestuurd van de complete behandeling. 
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Ingangsdatum abonnement ____ - ____ - 2023 
 
Abonnement keuze * 

O Dames; Wassen, knippen & drogen � 37,00 
O Dames; Kleuren & drogen � 62,50 
O Dames; Kleuren, knippen & drogen � 84,00 
O Heren; Wassen & knippen (om de 4 weken) � 27,50 
O Heren; Wassen & knippen extra (om de 3 weken) � 35,50 
O Heren; Wassen & knippen extra plus (om de 2 weken) � 42,00 

 
Machtiging voor automatische incasso abonnement van KapSones kapperij. 
 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan KapSones Kapperij geregistreerd bij KvK te Breda, KvK-
nummer 81513178. Om van zijn/haar genoemde rekening, het maandelijkse te incasseren bedrag af te 
schrijven. Ik betaal het bedrag van mijn abonnement naar keuze, via automatische afschrijving per maand. Ik 
ga ermee akkoord dat deze automatische afschrijving elke 1ste van de maand word geïncasseerd van 
onderstaande rekening. 
 
De ondergetekende (rekeninghouder) 

 

Voorletters   Achternaam 

IBAN rekeningnummer (geen spaarrekening)  

 

Naam Bank    

 

Geeft door ondertekening van dit formulier toestemming aan: 
 
Naam    KapSones kapperij 
Adres    Heksenwaag 34 
Postcode/woonplaats  4823 JV Breda 
Incassant ID   NL84ZZZ200716980000 
 
Datum ondertekening 

 
 
Handtekening rekeninghouder 

 
Graag willen wij u bedanken voor het afsluiten van uw abonnement bij KapSones Kapperij. 
U bent ons visitekaartje en daar zijn wij trots op. 


