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Bestelprocedure kappersmaterialensets  

Leerjaar 2 Summa College 

 

Het opleidingspakket met kappersmaterialen voor jouw opleiding is met de grootst mogelijk zorg 

samengesteld. Je kunt je pakket bestellen bij de kappersgroothandel Sudac Hair&Beauty 

www.sudac.nl uit Borculo. Dit doe je volgens de onderstaande stappen.  

 

Stap 1: Maak online een studentenaccount aan op www.sudac.nl, heb je al een 
account kies dan stap 2 

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

aanmaken van een studentenaccount. 

Selecteer via de keuzebalk: Summa College 

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

Bestellen.  

 
Tip: Maak het account aan met je persoonlijke gegevens zodat je deze gedurende je hele opleiding 

kunt gebruiken voor de aankoop van kappersmaterialen/producten tegen hoge kortingen. Je 

ontvangt bij je pakket een studentenpas voor onze webshop. We houden je dan middels 

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

studentaanbiedingen. 

Bewaar daarom goed je gekozen e-mailadres en wachtwoord. 

 

Stap 2: Bestel je pakket via www.sudac.nl/schoolpakketten 
 

- Ga naar www.sudac.nl/schoolpakketten  
- Selecteer de plaatsnaam: Eindhoven 
- Selecteer de school: Summa College 
- Selecteer je leerjaar: Profieldeel 
- Als je daarna klikt op “resultaat bekijken” kom je op de juiste bestelpagina terecht waar je 

vervolgens de keuze kunt maken in de opleiding die jij gaat volgen. 

 Profieldeel Heer 

 Profieldeel Dame 
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Prijzen per pakket: 
 
 

Profieldeel Dame 
Pakketprijs:  €144,86 incl. BTW ( € 119,72 excl. BTW) 

 

Profieldeel Heer 
Pakketprijs:  € 96,56 incl. BTW ( € 79,80 excl. BTW) 

 
 
 

Vanaf 01 juli 2023 is het mogelijk het pakket te bestellen. Indien je voor 1 augustus 2023 bestelt en 
betaalt ben je ervan verzekerd dat je je pakket op tijd hebt (i.v.m. levertijden) en betaal je bovendien 
geen verzendkosten. 

 
Het bestellen en betalen van deze artikelen is in de online omgeving snel, veilig en makkelijk. 

 
Stap 3: 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! 

 
Stap 4: Levering/Verzendwijze 
Uitlevering van je bestelling zal in de maanden juli en augustus voor aanvang van je opleiding  

plaatsvinden. Voor schoolpakketten is de levertijd tot +/- 3 weken. Mocht je op vakantie gaan 

tussendoor, dan is het handig om een afhaallocatie te kiezen. Hier blijft je pakket 5 werkdagen liggen, 

zorg dat je het pakket binnen de termijn afhaalt om te voorkomen dat het retour wordt gestuurd naar 

Sudac. 

 
Je bestelling wordt door DHL naar een door jou te bepalen adres gestuurd. Je ontvangt als 

het pakket wordt verzonden 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 vereist. 

 

Welkomstaanbieding keuzeartikelen 

Naast het complete opleidingspakket is het ook mogelijk naar eigen wens een aantal artikelen tegen 

een zéér speciale eenmalige korting te bestellen. Deze artikelen zijn geen onderdeel van je 

opleidingspakket en dus niet verplicht! 

De geselecteerde aanbiedingen staan bij de pakketten op de webshop onder het winkelmandje. 

 

 
Voor vragen bel je met de klantenservice van Sudac 

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 

Muraltplein 49, 7271 AV BORCULO, Tel 0545-721099, www.sudac.nl, info@sudac.nl 
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