
Waarom U 
kiest voor 
KapperJaap !
*Bij KapperJaap werken wij op afspraak, maar 
als we tijd hebben helpen we je direct. En 
wanneer je even moet wachten kun je met een 
lekkere cappuccino aan de leestafel gebruik 
maken van onze ipad. 

*Bij KapperJaap kun je online boeken. Vanuit 
je luie stoel, op ieder moment van de dag 
een afspraak maken. Ook ‘s avonds en in het 
weekend. 

*Bij KapperJaap wordt je geholpen door profes-
sionele kappers. Mocht je niet tevreden zijn,  
dan zoeken wij samen met je naar een oplos-
sing. Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat 
je tevreden bent. 

*Bij KapperJaap draait het om het creëren 
van draagbare kapsels die je makkelijk zelf in 
model kunt brengen. Mooi, gezond haar dat is 
afgestemd op jouw persoonlijkheid en wensen 
en dat weinig onderhoud nodig heeft. 

*Het KapperJaap team houdt zich continu op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in haar-
mode en de bijbehorende kleur- en kniptechnie-
ken. De medewerkers van KapperJaap worden 
regelmatig bijgeschoold. 

* Bij KapperJaap is iedereen welkom. Dames, 
heren en kinderen. Wij bieden je actuele haar-
mode voor een eerlijke prijs.

* Weet u dat u tussen 2 knipbeurten door, zon-
der afspraak uw nekharen kunt laten scheren. 
Ook voor het bijwerken van bakkebaarden 
kunt u zo binnenlopen. Dit is voor onze relaties 
geheel gratis. 

*Bij KapperJaap kunt u uw VVV bon in leveren.

*Bij KapperJaap krijgt u een week garantie op 
het knippen van uw nieuwe kapsel, en 2 weken 
op kleuren van uw haar.

*KapperJaap heeft 2 koopavonden per week .

*Bij KapperJaap kunt u gebruik maken van 
gratis Wifi.

KapperJaap
Vijverplein 8
4254AJ Sleeuwijk
Tel: 0183301567
www.kapperjaap.nl

E-mail:
jaap@kapperjaap.nl

Ma:    gesloten
Di:      09.00 - 17.30
Wo:    09.00 - 20.30
Do :    09.00 - 17.30
Vrij:    09.00 - 20.00
Za:     08.00 - 14.00
Zo:     gesloten

 

 
 

 

ONLINE AFSPREKEN
Als extra service bieden wij onze klanten de 
mogelijkheid om online een afspraak met één van 
onze haarstylisten te maken.

Op www.kapperjaap.nl kunt u bij login uw 
e-mailadres invullen, deze moet bij ons bekend 
zijn. Het wachtwoord is uw klantnummer.
Indien u nog geen geregistreerde klant bij ons 
bent en u wel gebruik wilt maken van deze ser-
vice, kunt u  online een gratis account aanmaken.

Het werkt als volgt: 
Ga naar www.kapperjaap.nl  
Kies voor  online boeken
Kies voor optie: Bent u nog geen klant (onderin 
het inlogscherm).
Registreer u als klant en u krijgt automatisch uw 
wachtwoord per email.
U kunt nu online een afspraak maken.

 

€ 5,_ KORTING
op een volledige 
haarkleuring 
Een nieuw seizoen, een nieuwe 
haarkleur. Kies een mooie 
haarkleur voor een leuke prijs! 
Lever deze bon in en je krijgt 
€ 5,00 korting op een volledige 
kleuring. Deze aanbieding geldt 
t/m juni 2017, dus kom snel langs 
bij KapperJaap.

Minimale besteding van € 20,--.
Niet inwisselbaar voor geld. Vraag naar de 
voorwaarden. Niet in combinatie met andere 
acties.

ZOMER OPENSTELLING
Ook dit jaar zijn wij de gehele vakantie ge-
opend. De medewerkers van KapperJaap 
zullen afwisselend afwezig zijn, waardoor 
wij u de hele zomervakantie van dienst 
kunnen zijn.

Op tijd afspreken

Uit ervaring weten we dat het rond de 
vakantie altijd erg druk is en we raden je 
aan,  nu er nog plaats vrij is in de agenda, 
op tijd af te spreken.
Dat mag natuurlijk telefonisch. Maar, veel 
handiger, je kan ook ieder moment van 
de dag gebruik maken van ons online af-
spraak systeem of onze nieuwe app zodat 
jij ook dit jaar weer met een goed kapsel 
de zomer door komt.

Layrite pomade super hold deluxe 
geeft een hoogglans resultaat 
voor de gehele dag. Layrite super 
hold pomade is water oplosbaar. 
Het is dus snel en eenvoudig uit 
te wassen zonder dat er vlokken 
achterblijven. Layrite pomade 
super hold is geweldig voor een 
soepele en gladde look.

113 gr. €17.95

Nu verkrijgbaar bij KapperJaap: LAYRITE



Kom je voor de eerste keer bij KapperJaap, 
dan krijg je van ons €5,00 korting op je eerste* 
behandeling. Ben je al vaker bij ons geweest, 
kom dan samen met een vriend of vriendin die 
nog niet bij ons komt en ontvang beide € 5,00 
korting.Vul de gegevens in onderstaande bon 
in, knip hem uit en lever hem in bij je bezoek 
aan onze salon!

* vanaf 18 jaar

Voornaam

Achternaam 

Straat

Postcode

Plaats

E-mail

Geldig vanaf 18 jaar. Bij besteding vanaf €20,- 
Niet geldig in combinatie met andere acties 
en/of kortingen. * Laatste bezoek langer dan 9 
maanden geleden. Geldig t/m 2017

CADEAU!€5,-

Bij KapperJaap kun je terecht voor de allerbeste knip- kleur- en omvormings-
behandelingen. Of het nu gaat om een nieuw kapsel, advies over een geschikt 
stylingproduct of het oplossen van een haarprobleem. Bij ons is het allemaal 
mogelijk. Wij werken met producten van Schwarkopf Professional en Make-up 
studio. 

Bij KapperJaap draait alles om mooie en draagbare kapsels en bij het lezen van 
onze KapperJaapkrant zult u onze passie voor mooi haar voelen!

Onze vaste regel is dat we altijd een door Team KapperJaap gemaakt beeld op 
de cover plaatsen, dit keer een shoot met Anouk.

Verder in nummer maakt u kennis met Guus, onze nieuwe assistant, en met de 
nieuwe BLONDME van Schwarzkopf Professionel. Ook willen wij u graag ken-
nis laten maken met de nieuwe afspaken app van KapperJaap

 

Dessata borstel
De ideale borstel om zonder tranen 
je haar te borstelen. Geschikt voor 
alle haartypes, voor krulhaar en zelfs 
extensions. Door de drie verschillende 
lengtes in de borstel dringt de borstel 
perfect door het haar. En het borstel 
beslag is zo flexibel dat het haarbreuk 
voorkomt en zacht is voor de hoofd-
huid. In veel verschillende kleuren 
leverbaar.  €12,95

BLONDME ONTKLEUREN & KLEUREN
Blond haar heeft de meest delicate structuur, maar toch moet KapperJaap een perfecte 
haarkwaliteit en spectaculaire kleurresultaten garanderen.

 

BLONDME, nu voorzien van het Advanced Bonding System, biedt een uniek 
kleurassortiment dat op maat gemaakt kan worden van individuele wensen en ieder haartype. 
Met eenvoudige, gebruiksklare producten, zijn perfecte blonde looks steeds gegarandeerd.

BLONDME levert een superieure kwaliteit van blond haar, zelfs in de meest veeleisende 
situaties. Onze premium bonding services zijn onder andere het camoufleren van wit haar, 
highlighten en ontkleuren. De BLONDME Bond Enforcing Premium Lightener 9+ biedt tot 9 
tinten oplichting, waardoor het de krachtigste ontkleuring op de markt is.

Smartphone app
Door de ‘MIJN SALON BOOK NOW’ app 
is het nu ook mogelijk om een online af-
spraak te maken bij KapperJaap in Sleeu-
wijk met een app voor je smartphone.

Op een eenvoudige manier maak je 
met je smartphone een afspraak, kies 
je welke behandeling je wilt, door wie je 
geholpen wilt worden en welke tijden nog 
beschikbaar zijn.
Je gemaakte afspraak vind je op een 
duidelijke manier terug in de app zodat 
je altijd kan terugzien wanneer jouw 
afspraak is.

De kapperjaap app is er voor Android  en 
IOS

Download de ’Mijn Salon book now’ app.

Zoek in de Apple App Store of de Google 
Play Store naar ’Mijn Salon book now’.

KapperJaap is gevestigd aan 
het vijverplein 8 in Sleeuwijk.

Het Vijverplein is centraal gelegen in 
Sleeuwijk. De locatie is goed bereik-
baar vanaf de snelweg en beschikt 
over gratis parkeergelegenheid. 

Q: Ik heb m’n haar lichtblond geverfd, 
maar nu is het helemaal geel/oranje ge-
worden. Is hier nog iets aan te doen?

A: Blond haar kleuren is echt een vak apart. 
Maar geen zorgen, het geel en oranje krijg 
je er zeker uit. Dit kan op twee manieren: of 
je gaat nog een stuk lichter of juist een tint 
donkerder. Door je haar donkerder te verven, 
kun je de warmte er namelijk uit krijgen. Als 
er ook wat oranje in je haar zit is de kans 
klein dat je haar groen wordt. Mocht je voor 
low lights willen gaan, houd er dan rekening 
mee dat je overige haar nog zichtbaar blijft, 
en dat er dus nog steeds geel/ oranje haar 
te zien blijft! Dit is dus niet per se de beste 
oplossing
voor je color probleem. Om je haarkleur 
helemaal weer in orde te krijgen, zou ik je 
willen adviseren om het door een profes-
sional te laten kleuren. Zelf zo’n correctie 
uitvoeren is niet echt aan te raden.

Q:  Wat is Balayage?
A: Balayage is het franse woord voor 
‘veeg’. Bij deze in de jaren 70 ontwikkelde 
techniek wordt een lichte kleur met de vrije 
hand aangebracht in plaats  van met folies. 
De balayage techniek geeft je haar een 
sunkissed effect.

Q: Ik heb van nature bruin haar, maar 
wil graag een asblonde haarkleur. Is dat 
mogelijk?

A: Technisch gezien moet het mogelijk zijn. 
Het is echter enorm belangrijk om je haar 
te zien en te voelen om zo te kunnen 
beoordelen wat de conditie en ondergrond 
van je haar is. Daarom adviseren we je om 
een afspraak te maken voor een vrijblijv-
end adviesgesprek. Tijdens zo’n gesprek 
kunnen we kijken wat er mogelijk is en 
eventueel een kleurplan maken.

Q: Ik wil graag een koele haartint, maar 
mijn haarkleur wordt de hele tijd weer 
warm van kleur of gelig. Hoe komt dit?

A: Voorkomen dat je haar geliger wordt kan 
niet. Na het (ont)kleuren blijft er altijd een 
geel rest pigment over in je haar. Wat je 
kan doen is je haar verzorgen met de juiste 
producten. Een goede zilvershampoo en 
conditioner zoals bijvoorbeeld de Bonding 
Shampoo en Bonding Mask van BlondMe. 
Deze 
neutraliseren de gelige kleur. Ook kun je na 
een poosje een neutraliserende haarspoe-
ling laten aanbrengen.

Osis+
In de maand 
Juni 2 osis+
producten voor 
maar € 25,-

BLONDME Bonding Care

Te personaliseren, sulfaatvrij 
verzorgingsassortiment voor 
een complete blond service, om 
nieuwe haarbruggen te creëren 
en superieure blondresultaten te 
behouden tussen de salon
bezoeken.
In Juni 25% korting op het hele 
BLONDME Care assortiment!

 BLOND IN DE SALON & THUIS

25% 

kortin
g

Mijn naam is Guus Houdkamp, 16 jaar en 
ga 1Juni beginnen bij KapperJaap. Een 
kapsalon waar ik dit mooie vak nog kan 
leren. Er komen steeds meer zzp- ers 
die een stukje van het vak uitoefenen en 
daarom geen leerbedrijf kunnen zijn. Dit is 
mijn eerste baan na de middelbare school. 
Ik heb in november bij  KapperJaap stage 
gelopen en wist meteen; dit is wat ik wil. Ik 
ben geintereseerd in haar en mode. Mijn 
doel is alles van het kappersvak te leren en 
denk dit bij KapperJaap te bereiken.

Even voorstellen; nieuwe 
collega Guus Houdkamp

Tip
Blondines die hun haar kleuren hebben wel 
eens last van dof haar. Ook een groene 
gloed duikt af en toe op na een duik in een 
zwembad met chloor.

Tomatenketchup is een gouden middel om 
je blonde haren er weer op en top te laten 
uitzien. Je gebruikt het sausje als een soort 
masker dat je gedurende 5 a 10 minuten 
laat inwerken om het vervolgens weer uit te 
spoelen. En als een wonder heeft je haar 
meteen die natuurlijke blonde kleur terug.

Het geheim? De groene schijn krijg je 
doordat geoxideerde metalen in het 
chloorwater zich met je haarschacht binden. 
Tomaten zijn natuurlijke anti-oxidanten die 
dat effect weer neutraliseren.

Extra tip
Voorkomen is beter dan genezen! Sluit je 
haar schubben voor je gaat zwemmen af 
met een conditioner. Zo kunnen de metaal-
deeltjes helemaal niet aan je haar komen.


