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Beste Student, 

Gefeliciteerd! Je gaat een opleiding volgen bij Summa College Eindhoven en hebt je ingeschreven voor het 

keuzedeel nagelstyling. Om aan dit keuzedeel te kunnen deelnemen heb je een pakket nodig. Dit pakket gebruik je 

voor de praktijklessen op school en voor de oefenvaardigheden thuis en is nu te bestellen met een extra hoge 

studentenkorting. De kosten zijn: € 259,76 incl. btw. excl. verzendkosten. Je kunt dit pakket vanaf 1 juni bestellen via:  

www.beautyproductz.nl/summacollege                           wachtwoord: summacollege 

 

Bestellen via de webshop: 

Ga naar www.beautyproductz.nl/summacollege en voer het wachtwoord in. Er verschijnen nu een aantal pakket opties. 

Kies voor het nagelstyling pakket Haarverzorging. Kies ook meteen voor de gewenste kleur Soakz Gellak door het kleur 

nummer via het tab veld in te voeren. (let op kleuren kunnen iets afwijken van de werkelijkheid door de kleur instelling van 

uw scherm). Mocht je extra kleuren Gellak willen bestellen dan kun je gebruik maken van de aanbieding 3+1 gratis of 6+3 

gratis. Maak je keuze door op de knop “bestel” naast het pakket te drukken. Controleer daarna rechts bovenin of het 

pakket is toegevoegd aan je winkelwagen. (je ziet dan 1 product en de bijbehorende prijs in je winkelwagen staan).  

Als je bestelling compleet is ga je naar de button afrekenen en doorloop je de procedure. Vul alle gegevens in en betaal via 

IDEAL. Je krijgt een melding als je betaling is gelukt. Binnen enkele dagen ontvang je je bestelling, thuisbezorgd door 

PostNL. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen via info@beautyproductz.nl. Wij kunnen je dan voorzien 

van de track & trace code zodat je je bestelling tot aan de deur kunt volgen. 

Let op! : gebruik roc202020 voor het ontvangen van 20% korting op iedere nabestelling. Deze kortingscode geld niet over 

dit pakket omdat hier al een scholen korting over is berekend. 

Wij wensen je een prettige vakantie en  heel veel succes met je opleiding! 

 

Met vriendelijke groet,   

Team BeautyProductz 

 

 

Opmerking: 

Zorg ervoor dat je de producten (flesjes en potjes staand, niet liggend) na ontvangst in een donkere ruimte opbergt waar 

het niet warmer is dan 15 graden. Op deze manier behouden je producten de juiste kwaliteit. Houd je Led Lamp tijdens het 

vervoer in de doos (het hele schooljaar) en verwijder eerst de hars uit je penseel voordat je aanvangt met het gebruik.  

 

 

 

 

http://www.beautyproductz.nl/
http://www.beautyproductz.nl/summacollege
mailto:info@beautyproductz.nl


                                                                                                                                                
                                                                                                                                                ADRES 

                                                                                                                                                                                Care for Nailz Systemz  

                                                                                                                                                                                Ree 107 

                                                                                                                                                                                5509 RC VELDHOVEN 

 

            Care for Nailz Systemz   ING Bank NL54INGB0007280547  BIC INGBNL2A   KvK  61111376  BTW NL001841156B82 

 

                                                                                                                                                              TELEFOON 

                                                                                                                                                                                +31 (0)648119779 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                E-MAIL 

                                                                                                                                                                                info@beautyproductz.nl   

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                WEBSITE 

                                                                                                                                                                                www.beautyproductz.nl      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nagelstyling Pakket afdeling Haarverzorging 
 

CFN Polijstvijl  

CFN Buffervijl                                                                                                                                     

CFN Half Moon 180/180 grit                                                                                                                           

CFN Half Moon 150/150 grit                                                                                                                           

CFN Half Moon 100/100 grit                                                                                                                           

CFN Natuurlijke Tips zonder opzetstuk 100st  

CFN Natuurlijke Tips met kort opzetstuk 100st  

CFN Mondkapjes 3st                                                                                           

CFN Gel Penseel Oblique  

CFN Led Lamp Wit  

CFN Sjablonen 500st  

Soakz Gellak 15 ml (kleur zelf te bepalen bij bestellen)                                                                                                                                     

Soakz BIAB Rubber Base Gel 15 ml                                                                                          

Soakz BIAB Rubber Base Gel Nude 15ml  

Soakz Top Gel 15 ml     

CFN UV-Gel Samples (4 stuks)     

CFN Oefenhand  

CFN Striper Brush Pink  

CFN Cuticle Pusher Metaal                                                                                     

CFN Nagelontvetter 150ml                                                                                       

CFN Complete Care Oil 15ml                                                                                      

CFN Tiplijm 5gr                                                                                                         

CFN Tipknipper                                                                                                          

CFN UV-Cleaner 100ml                                                                                 

CFN Acry/Gel Dark Pink 30gr                                                                                           

CFN Acry/Gel Soft White 30gr                                                                                         

CFN Acry/Gel Clear 30gr                                                                                                   

CFN Spatel Metaal                                                                                                    

CFN  Pure Aceton 150ml                                                                                          

CFN Gel Sponsjes 40st                                                                                             

CFN Dappendish   

CFN Celstofdeppers 500st  

CFN Nitrile Handschoenen 3 paar  

CFN Soak Off Clip (1 stuks als voorbeeld)  

CFN Nagelschaartje  

  

Totaalprijs pakket 349,54 

Totaalkorting 139,82 

verzendkosten 4,95 

                                                                                                         BTW 45,08 

Totaal incl. btw  259,76 
 

 


