
 

 

 

 

Beste student, 

Je hebt je ingeschreven voor de opleiding Haarverzorging bij het Summa College. Tijdens deze 
opleiding is het mogelijk bedrijfskleding bestellen. Dit is echter niet verplicht. Het uniformjasje zorgt 
voor een professionele uitstraling en beschermt je onderliggende kleding. Het kledingpakket voor de 
opleiding Haarverzorging kost € 46.90 incl. btw en verzendkosten. Het kleding pakket bestaat uit een 
kappers jasje met je naam erop geborduurd. 

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om extra kleding bij te bestellen (dit is echter niet verplicht).  
Dit dien je dan kenbaar te maken �jdens de pas-dag op vrijdag 28 augustus, loca�e Sterrenlaan 4 te 
Eindhoven. 

Procedure/advies van de leverancier De Bonnet Corporate Clothing: 
• Stuur uiterlijk vrijdag 10 juli a.s. een mail naar sales@debonnet.nl , met de als vermelding 

“ Summa College opleiding Haarverzorging”
• Vermeld je voor en achternaam in deze mail, geef aan dat je de opleiding Haarverzorging 

gaat volgen op het Summa College in Eindhoven en kleding komt passen op 28 augustus. 
Bijgaand tref je het pasformulier aan van onze kledingleverancier voor de uniformen. Hierop staat 
beschreven wat je bij kunt bestellen voor deze opleiding. Vul het pasformulier volledig in met je 
juiste studentennummer, voornaam en achternaam in blokle�ers, adresgegevens en correcte e-mail 
adres.  

Belangrijke data : 
Wij verwachten je dan op vrijdag 28 augustus tussen 9.00 uur tot 14.30 uur op loca�e Sterrenlaan 4  
te Eindhoven om de kleding te komen passen. Om te zorgen voor een goede doorstroom worden de 
pasmomenten ingepland. In onderstaand schema kun je zien hoe laat jij bent ingedeeld en jij de 
kleding kan komen passen.  

Houd er rekening mee dat het volledige bedrag van de kleding op vrijdag 28 augustus ook betaald 
dient worden! Dit kan contant (graag gepast) of via pin. 

De Bonnet zal je kleding voorzien van je eigen naam en een week later je kledingpakket versturen 
naar je huisadres. Wanneer het kledingpakket wordt verstuurd, ontvang je een e-mail met daarin de 
informa�e over wanneer jij het pakket kunt verwachten. 

Verder contact over je kleding loopt vanaf nu tussen jou en de Bonnet Corporate Clothing te Breda. 
De Bonnet Corporate Clothing te Breda is te bereiken op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur op 
telefoonnummer 076-5991999. Je contact persoon is Marjon Broeders. 

Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar! 

Met vriendelijke groet, 
De Bonnet Corporate Clothing 

Groepen Tijd 
Niveau 2 

Kapper (BOL) 09.00 – 10.30 

Niveau 3 
Allround Kapper 

(BOL en BBL) 
10.30 – 12.00 

Niveau 4  
Salonmanager (BOL) 12.00 – 13.30 



PASFORMULIER HAARVERZORGING

Voornaam Achternaam

Adres Huisnummer

Postcode Plaats Studenten nr.

Telefoon EmailWebshop nummer

AHWU150RELBK
                                                                          
Adam heren hes stretch zwart*

Standaard pakket Aantal           Maatvoering      Forcees/Vermaken

DHW150RELBK 
            
Diva dames hes stretch zwart* 1 stuk

1 stuk

Extra Aantal           Prijs per stuk           Prijs

Standaard ......................................................................................................

Extra jasje diva of adam ......................................................................................................

€ 39,95

€ ..........

Betaald op Contant Pin             Totaalprijs kleding € ...........

Handtekening voor akkoord

Borstomvang .......................... cm

Heupomvang........................... cm

Taille...................................... cm

*Dames of unisex

AHWU150RELBK
                                                                          
Adam heren hes stretch zwart* 

€ .........

€ .........

Opmerkingen (Aanvullende informatie)

€ 39,95

€ 39,95
DHW150RELBK Diva dames hes stretch zwart* 

Verzendkosten pakket Post NL ................................................................................................ €   6,95

Zijn de maten juist ingevuld? Controleer de maten goed. De opgegeven maten zijn bindend. 
De Bonnet is niet verantwoordelijk voor het tussentijds aanpassen en veranderen van maat. 
(aankomen/afvallen) Andere maat bestellen is voor eigen rekening. Kleding die is vermaakt 

Totaalprijs is inclusief het vermaken en naamborduren van de kleding, inclusief BTW!   
of is geborduurd met je voor-en achternaam kan ook niet worden geruild, dus controleer alles. 
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