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Bestelprocedure opleidingspakketten Kapper, Allround Kapper & 

Salonmanager Leerjaar 1 2020-2021 voor het Summa College 

 

 

Bestel je complete materialenpakket vanaf 01 juli 2020 via www.sudac.nl/schoolpakketten 

 

 

Het opleidingspakket met kappersmaterialen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de 

kappersgroothandel www.sudac.nl uit Borculo (onderdeel van Sudac Hair & Beauty). Met dit 

opleidingspakket ben je klaar om je opleiding te starten met de juiste materialen om je het kappersvak 

eigen te maken. 

 

Er zijn 2 mogelijkheden ter aanschaf van dit opleidingspakket. 

1. Middels een bruikleenovereenkomst met jouw opleider het Summa College kun je van de 

benodigde materialen voor jouw opleiding gebruik maken.  

2. Daarnaast is het ook mogelijk dit pakket zelf aan te kopen, waarmee alle materialen jouw 

eigendom zijn. 

Voor dit complete pakket geldt een extra voordelige totaalprijs. Mocht je het pakket in losse 

componenten willen bestellen dan komt de prijs snel tientallen procenten hoger te liggen. Het 

bestellen en betalen van het pakket is door de online omgeving snel, veilig en gemakkelijk.  

 

 

Online een studentenaccount aanmaken op www.sudac.nl  

 
Kies via de inlogbutton rechtsboven op de webshop voor de optie ’registreren’ en maak een 

studentenaccount aan. 

Selecteer daarbij via een keuzebalk de opleider waar je in 2020 je opleiding gaat starten;  in deze is 

dit natuurlijk het Summa College/Eindhoven ! 

Pas als je een studentenaccount hebt aangemaakt, kun je prijzen zien en je materialen(pakket) 

bestellen. De materialenpakketten en keuzeartikelen voor jouw opleiding hebben we al klaargezet op 

www.sudac.nl/schoolpakketten  

 

 

Tip: Maak het account aan met je persoonlijke studentgegevens zodat we je dan ook middels je 

persoonlijke e-mailadres als student via nieuwsbrieven op de hoogte kunnen houden van alle speciale 

studentaanbiedingen. 

Je aangemaakte account kun je gedurende je hele opleiding ook gebruiken om extra materialen of 

producten te bestellen. Bewaar daarom goed je gekozen e-mailadres en wachtwoord. 
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Zorg dat je het pakket op tijd bestelt via www.sudac.nl/schoolpakketten 

Ga naar www.sudac.nl/schoolpakketten. Selecteer eerst via de keuzebalk de plaatsnaam van de 

opleider waar je in 2020 je opleiding gaat starten;  in deze is dit natuurlijk Eindhoven ! 

Selecteer in de balk eronder het Summa College. 

Bij Opleiding/leerjaar selecteer je vervolgens leerjaar 1. 

Als je daarna klikt op “resultaat bekijken” kom je op de juiste bestelpagina terecht.  

 

Vanaf 01 juli 2020 is het mogelijk je pakketbestelling online via bovenvermelde instructie te regelen. 

Om je pakket bij de start van het leerjaar in je bezit te hebben is het belangrijk dat je je materialen 

uiterlijk 23 augustus 2020 hebt besteld en betaald. 

Het bestellen en betalen van deze artikelen is door de online omgeving snel, veilig en gemakkelijk.  

 

 

Prijzen van de pakketten 

Het pakket staat klaar op www.sudac.nl/schoolpakketten 

Maak allereerst je keuze tussen een rechts- of een linkshandig pakket.  

 

Materialenset Kapper-Allround Kapper-Salonmanager Rechtshandig 2020-2021 

Pakketaanbieding:    € 289,48 incl. BTW ( € 239,25 ex Btw ) 

 

Materialenset Kapper-Allround Kapper-Salonmanager Linkshandig  2020-2021  

Pakketaanbieding:    € 289,48 incl. BTW ( € 239,25 ex Btw ) 

     
 

Daarnaast bieden wij in overleg met het Summa College de mogelijkheid om een aantal producten 

tijdelijk tegen zeer aantrekkelijk tarief aan te schaffen. Deze artikelen zijn niet verplicht.  

Echter zijn deze ook geen onderdeel van je opleidingspakket. 

 

 

De Keuzeartikelen (Specificaties, afbeeldingen en aanbiedingsprijzen staan vermeld op de webshop) 

 

Zoals eerder beschreven is het mogelijk naar eigen wens een aantal artikelen tegen zéér speciale 

kortingen te bestellen. Deze artikelen zijn geen onderdeel van je opleidingspakket. 

Dit betreft de volgende artikelen: 

- Een leren holster voor het opbergen van je scharen, kammen en kleinmateriaal 

- Een ergonomische knipkam 

- Een verfschort ter bescherming van je kleding 

- Een professionele föhn voor eigen gebruik  

(hetzelfde merk en type als gebruikt wordt in de praktijklokalen op school) 

- Een professionele stijltang, zowel geschikt om te stijlen als ook om krullen te maken 

- Een professionele digitale krultang voor eigen gebruik 

- Een professionele tondeuse voor eigen gebruik 

- Drie opties in kapperskoffers/tassen  

(welke qua maatvoering in de kluisjes van het Summa College passen).  

 

 

 

 

http://www.sudac.nl/schoolpakketten
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Betaling 

Je bestelling dient bij afronding van je order betaald te worden. Daarvoor zijn diverse 

betalingsmethoden (iDeal, creditcard en overboeking) aanwezig in de webshop.  

Je factuur ontvang je digitaal na ontvangst van je bestelling. Bewaar deze goed; deze is tevens je 

garantiebewijs! 

 

 

Levering/Verzendwijze 
Zoals aangegeven is het mogelijk om vanaf 01 Juli 2020 je bestelling te plaatsen. 

Uitlevering van je bestelling zullen vanwege de coronacrisis en daardoor vertraging in leveringen van 

materialen vanaf 01 Augustus mogelijk zijn. 

 

Je bestelling wordt door PostNL naar een door jou te bepalen adres gestuurd. Je ontvangt na 

bestelling een Track & Trace code waarmee je de bestelling precies kunt volgen.  

Zorg ervoor dat er iemand aanwezig is op dat adres om het pakket in ontvangst te nemen. Vanwege 

de waarde van je bestelling is een handtekening voor ontvangst benodigd. 

 

 

 

Voor vragen bel je met de klantenservice van Sudac via Telnr: 0545-721099 

Heb je een vraag over het geleverde pakket of over de wijze van bestelling? Neem dan contact op met 

de klantenservice van www.sudac.nl via telefoonnummer 0545-721099 of via info@sudac.nl. In het 

geleverde pakket zit een brief met leverings- en garantievoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sudac.nl is onderdeel van Sudac Hair & Beauty BV 

Spoorstraat 2, 7271 CB BORCULO, Tel 0545-721099, www.sudac.nl, info@sudac.nl 

mailto:sudac.nl
http://www.sudac.nl/


Inhoudslijst Materialenset SUMMA College

Kapper/Allround Kapper/Salonmanager Linkshandig 

Artikelomschrijving Aantal stuks

Matador Knipkam 2689/8.5 1

Matador Dameskam 2639/8 1

Matador Flexibele Knipkam 2605/7 1

Matador Puntkam 386G /8.5 1

Hercules kam 627m knipkam 1

Kam 102 Blue Profi-Line 1

D3 N borstel 7-rij 1

Comair Pneumatische Borstel 11 rijen 1

Sibel Brushing Lifetime 12mm 211 1

Sibel Brushing Lifetime 16mm 212 1

Sibel Brushing Lifetime 25mm 213 1

Sibel Brushing Lifetime 33mm 214 1

Verdeelklemmen groot zwart 12stk 1

Afdeelklem Roestvrij 9cm 12stk 1

Comair Verfbakje grijs antislip 2

Verfkwast klein (zwart) 1

Verfkwast groot (zwart) 1

Sibel Flexi 4 kapmantel zwart 1

Sibel Nekborstel Mini Antraciet 1

Sibel Waterspuit Ball met Micro Spuitkop 340ml 1

Sifter Classic Set + 10 mesjes 1

Convex Master Mes voor Feather mesjes 1

Feather 1x10 mesjes 1

480L College Line knip Linkshandig 5,5 inch 1

B32TL College Line coupe Linkshandig 5,5 inch 1

Totaal aantal artikelen 26



Inhoudslijst Materialenset SUMMA College

Kapper/Allround Kapper/Salonmanager Rechtshandig 

Artikelomschrijving Aantal stuks

Matador Knipkam 2689/8.5 1

Matador Dameskam 2639/8 1

Matador Flexibele Knipkam 2605/7 1

Matador Puntkam 386G /8.5 1

Hercules kam 627m knipkam 1

Kam 102 Blue Profi-Line 1

D3 N borstel 7-rij 1

Comair Pneumatische Borstel 11 rijen 1

Sibel Brushing Lifetime 12mm 211 1

Sibel Brushing Lifetime 16mm 212 1

Sibel Brushing Lifetime 25mm 213 1

Sibel Brushing Lifetime 33mm 214 1

Verdeelklemmen groot zwart 12stk 1

Afdeelklem Roestvrij 9cm 12stk 1

Comair Verfbakje grijs antislip 2

Verfkwast klein (zwart) 1

Verfkwast groot (zwart) 1

Sibel Flexi 4 kapmantel zwart 1

Sibel Nekborstel Mini Antraciet 1

Sibel Waterspuit Ball met Micro Spuitkop 340ml 1

Sifter Classic Set + 10 mesjes 1

Convex Master Mes voor Feather mesjes 1

Feather 1x10 mesjes 1

480 College Line knip 5,5 inch 1

B42T College Line coupe 6,0 inch, 42T 1

Totaal aantal artikelen 26
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