


 Welkom bij Royal Nail School, 

Hartelijk dank voor uw aanvraag van het informatiepakket voor de opleiding nagelstyliste. 

Door uw keuze om bij Royal Nail School de opleiding te volgen kiest u bewust voor een 
professionele toekomst als nagelstylist. Crystal Nails zal samen met u aan deze toekomst werken. 
Het leren van het vak Nagelstyliste behoeft net als ieder ander vakstudie, oefening en geduld. 

Steeds meer mensen willen er verzorgd en goed uitzien en dit wordt ook steeds belangrijker 
gevonden. Een bezoek aan de Nagelstylist is al net zo gewoon als een bezoek aan de kapper. Net 
als dat u van de kapper een perfect kapsel verwacht zal uw klant perfecte nagels van u als 
nagelstylist verlangen. 

Dus perfecte mooi uitziende nagels die lang meegaan is het doel waar wij met u naar streven. 
Door veel te trainen en serieus met nagelstyling bezig te zijn, kunt u dit doel bereiken. 

Perfectie is hetgeen waar wij naar streven en daarom stimuleren wij onze cursisten hier 
dan ook in, omdat dat dat het sleutelwoord is voor succes!! 

Naast de theoretische lesstof die de opleiding u biedt is het praktijk gedeelte een belangrijke factor 
tijdens de opleiding om een succesvolle nagelstylist te worden. 

Wij zullen ervoor zorgen dat u deze opleiding met veel plezier zal beleven en dat u na uw examen het 
vak met succes kan uitoefenen!! 

Heeft u na het lezen van de informatiefolder nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. 
Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek, zodat wij al uw vragen kunnen beantwoorden. 

Rilana de Valk 
Absolute International Master Educator 

Tenslotte zult een langere tijd met de opleiding bezig zijn en is het belangrijk dat het gevoel wat u 
heeft bij een opleiding erg belangrijk. 

Met vriendelijke groet, Rilana de Valk 

Voorwoord
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Onze trainingen zijn zo opgezet, dat u de technieken beheerst die in een professionele nagelsalon worden 
toegepast. Tijdens de training werken we met modellen, hier dient u zelf zorg voor te dragen. Er zijn 
verschillende instap momenten, om met uw opleiding te starten. 

 
U ontvangt van ons een uitgebreid naslag werk met o.a. Step by Steps, zodat u altijd alle lesstof weer door 
kan nemen. 

 

Docenten 
 

Ons team volgt trainingen op hoog niveau en beheersen de nieuwste technieken & trends, deze technieken 
worden toegepast in onze trainingen. Onze docenten nemen ook deel aan wedstrijden en hebben zo al 
verschillende titels gewonnen. Tevens worden ze getraind door wereldkampioenen en internationale educators 
van Crystal Nails. 

De trainingen voor de nagelstyling worden gegeven door van Rilana de Valk. Rilana heeft diverse prijzen 
behaald met verschillende nagel competities. Tevens is ze Absolute International Master Educator voor 
Crystal Nails. Ze streeft naar perfectie en zal u daarom met veel geduld alle fijne kneepjes van het vak leren. 
Ook voor de specialisatie trainingen zoals naildesign, nailshape, perfectie trainingen etc. kunt u bij Royal Nail 
School terecht. 

Studiebelasting 

Het is van groot belang dat u thuis ook studeert; de theorie leren en de praktijk oefenen. Hou rekening met 
minimaal 5 studie-uren in de week.  

 
Royal Nail School biedt u: 

U mag altijd kosteloos extra komen trainen om zo uw vaardigheden te ontwikkelen en voor te bereiden op het 

examen. Dit kan op lesdagen in overleg, mits de gewone les nog niet vol is. 

• Er wordt gewerkt in kleine groepen, zodat u alle aandacht krijgt 
• U kunt u opleiding in termijnen betalen, vraagt u hiervoor naar de mogelijkheden. 
• Bij hele lesdagen verzorgen wij de lunch voor u. 
• U werkt met champions brand Crystal Nails 
• Onbeperkt trainen tijdens lesdagen, na afronding opleiding. Ter voorbereiding op het examen. 
• Het lespakket bestaat uit salon verpakkingen, zodat u voldoende producten tot uw beschikking heeft. 
• Uitgebreid naslagwerk met Step by Steps van uw training. 
• U heeft geen vooropleiding nodig om met de opleiding te starten. 
• U kunt altijd tijdens uw opleiding, de training uitbreiden naar een hoger level. Alleen de meerprijs zal dan 

in rekening worden gebracht. 
• Het examen wordt intern afgenomen door deskundige examinatoren. 

Opleidingen Nagelstyliste 



 
                                                                                                                                                                                                          
 

Allround Nail Technician 
15 daagse opleiding met gel,acryl en fusion acrylgel 

 
 
 
 

* Basics of Spa Manicure 
* Basics of Gelpolish 
* Basics of Acryl 
* Basics of AcrylGel 
* Basics of Gel 
* Basics of Refill 
* Salon Management, Anatomie/Pathologie 
* Basics of Electric Filing 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wat houden alle modules in? 
 

Basics of Spa Manicure 
Als je begint als nagelstyliste is het belangrijk dat je de basis goed leert en deze begint met een goede 
manicure opleiding. 

 
Wat gaan we behandelen in Basics of Manicure: 

 
• Theorie: Hoe ziet de opbouw van de natuurlijke nagel/huid eruit. Welke huid en nagelziektes hebben 
een andere behandeling nodig, of mogen niet behandeld worden, hoe is de anatomie van het lichaam 
opgebouwd. Omgang met klanten. Hoe gaan we hygiënisch te werk. Al deze onderwerpen zijn van belang voor 
het uitvoeren van een manicure 
behandeling. 

 
• Praktijk: Hoe ga ik de klant in mijn salon op een juiste manier een manicure behandeling 
aanbieden? Deze behandeling bevat: voorbereiding natuurlijke nagel, vorm vijlen, polijsten, spa manicure, 
hand arm massage, aanbrengen van nail laquer, verzorgen van de nagelriemen en handen. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Basics of Gel Polish 
 

Wat gaan we behandelen in de Basics of Gel Polish? 
 

• Theorie: Wat is Gel Polish? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Gel Polish zijn er?  
Hoe je kun je de natuurlijke nagel verstevigen? Hoe voorkom je allergieën? Welke problemen kun je 
tegenkomen en hoe kun je dit oplossen? Hoe bepaal je welke Gel Polish methode je gaat toepassen bij je 
klant. 

 
• Praktijk: Hoe kun je het nagelbed mooi egaliseren voordat je de Gel Polish aanbrengt. Hoe breng je de 
Gel Polish zo strak mogelijk bij de nagelriemen aan. Hoe kun je de nagels voorzien van een mooie natuurlijke 
bolling. Naast het aanbrengen van de Gel Polish gaan we je leren hoe je een babyboom kan maken, hoe je met 
pigmenten, steentjes etc net dat beetje extra kan aanbieden. 

 
Basics of Acryl 

 
Wat gaan we behandelen in de Basics of Acryl? 

 
• Theorie: Wat is Acryl nu precies? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Acryl zijn er en 
hoe kun je deze verwerken? Uitleg sjabloon plaatsen? 

 
• Praktijk: Hoe plaats je een sjabloon nou precies. Voorbereiding natuurlijke nagel voor product 
applicatie. De nail trends van nu zijn almond en square vormen. Deze vormen zijn vooral populair in 
Babyboom of in de kleur nude gecombineerd met een mooie full color met een finishing touch van Swarovski 
& pigmenten. Ook leer je hoe een mooie strakke smileline kan creëren, door middel van de populaire reverse 
techniek. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basics of Gel 
 
 
Wat gaan we behandelen in de Basics of Gel? 

 
• Theorie: Wat is Gel nu precies? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Gel zijn er en       
hoe kun je deze verwerken? Uitleg sjabloon plaatsen? 

 
• Praktijk: Hoe plaats je een sjabloon nou precies. Voorbereiding natuurlijke nagel voor product 
applicatie. De nail trends van nu zijn almond en square vormen. Deze vormen zijn vooral populair in de kleur 
nude of gecombineerd met een mooie paint on french en full color met een finishing touch van Swarovski & 
pigmenten. Ook leer je hoe een mooie strakke smileline kan creëren, door middel van de populaire reverse 
techniek. 

 
Basics of AcrylGel 

 
Wat gaan we behandelen in de Basics of AcrylGel? 

 
• Theorie: Wat is AcrylGel nu precies? Wat zijn de product eigenschappen. Welke kleuren 
AcrylGel zijn er en hoe kun je deze verwerken? Uitleg sjabloon plaatsen? 

 
• Praktijk: Hoe plaats je een sjabloon nou precies. Voorbereiding natuurlijke nagel voor product 
applicatie. De nail trends van nu zijn almond en square vormen. Deze vormen zijn vooral populair in de kleur 
nude of gecombineerd met een mooie paint on french en full color met een finishing touch van Swarovski & 
pigmenten. Ook leer je hoe een mooie strakke smileline kan creëren, door middel van de populaire reverse 
techniek



 

 
 
 
 
 
 
 
Basics of Refill 

 
De nagels die jij bij jouw klanten plaatst gaan natuurlijk uitgroeien, normaal is het na 3 of 4 weken 
nodig om deze nagels te herbalanceren. 

 
Wat gaan we behandelen in de Basics of Refill? 

 
- Theorie: Waar moet je op letten bij het nabehandelen van kunstnagels, welke manieren 
van nabehandelen zijn er? Welke stappen moet je precies volgen? Hoe krijg je de nagels weer net 
zo netjes als toen je net de nieuwe set had gezet? 
- Praktijk: Hoeveel oud product moet je weg vijlen voor je nagels kunt herbalanceren. 
We halen op een effectieve manier lucht onder de nagels weg, Nabehandeling voor elk 
systeem. 

 
 

Salon Management, Anatomie & Pathologie 
 

Ben je nagelstyliste en wil je graag weten welke stappen je moet ondernemen om van jouw salon 
een groot succes te maken? Heb je weleens gehoord over nagelziektes maar weet je niet precies 
wat dit allemaal inhoudt en hoe je je klanten hierin het beste kunt adviseren? Dan kun je aan deze 
training deelnemen. 

 
Deze training is een theorie gerelateerde training onder leiding van International Educator Tiny de 
Boer. Tiny kan jou alle handvatten geven om ervoor te zorgen dat jouw salon een succes wordt. Ze 
gaat vertellen wat je moet vragen voor behandelingen in je salon, waar je rekening mee moet 
houden qua verzekeringen, andere kosten enz. 
Daarna gaat zij verder op de anatomie en op verschillende nagelziektes en hoe je daar het beste 
mee kunt omgaan. Mag je wel of geen product plaatsen, wanneer stuur je je klant naar de huisarts 
en hoe kun je je klanten het beste tot dienst zijn 
 
 
 
 
Electric Filing 
 
- Theorie: De electrische vijl ( frees toestel ) welke toestellen zijn er en welke eigenschappen 
hebben deze? Welke bitjes zijn er en welke heb je nodig, hoe werken ze? Hoe haal je efficient oud 
product weg en bereid je de nagels voor om nieuw product te plaatsen? 
 
- Praktijk: Op een model met minimaal 2 weken uitgroei ga je leren hoe je deze nagels snel voor 
kan bereiden op het nabehandelen. Je freest oud product en lucht weg en bereid de natuurlijke 
nagel voor voor plaatsing van nieuw product. 
 
 
 

 
 
 



 
 
                                 Inhoud productpakket :  

 
 
CN Lint Free Nail Wipes 
CN Preseptic Spray 200ml 
CN Lotion 250ml 
CN Avocado Scrub 
CN Pedi Salt 
CN Cuticle Oil 15ml 
CN Nail Scissor Japan Steel 
CN Universal Manicure 
Scissor 
CN 2 in 1 Base en Top 8ml 
CN Nail Laquer Red 8ml 
CN Thin Wooden File 2x 
CN Polisher File 
CN File Display Box 
CN CrystaLac Matte Buffer 
CN Cuticle Pusher 
CN Spatula 
CN Bending Tweezer 
CN C-Curve Holder 
CN Halfmoon Sanding Pink 
CN Dust Brush 
CN Spray Prep 100ml 
CN Cleanser 100ml 
CN No Buffer Scrub 100ml 
CN Liquid 100ml 
CN Easy Remover 100ml 
CN Compact Base Gel Clear 
8ml 
CN Compact Base Gel C. Pink 
8ml 
CN Art Gel White 
CN Ombre Sponge 4st 
CN 3Step Base Gel 8ml 
CN 3Step Top Gel 8ml 
CN 3Step CrystaLac Kit 
CN Royal Gel Kit 
CN Builder Base Gel 15ml 
CN Acid Free Primer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 CN Cool Top Gel 8ml 
CN Royal Gel R6 
CN Nail Wrap 100st 
CN Xtreme Cool Gel 15ml 
CN Builder White Renewed 
15ml 
CN Cover Refill Hard 15ml 
CN Butterfly Form 300st 
CN Slower Powder Ultra 
White 28gr 
CN Babyboomer Acryl Kit 
CN Xtreme Fusion Gel Clear 
CN Xtreme Fusion Gel Cover 
Pink 
CN Xtreme Fusion Gel Extra 
White 
CN Dappendish Glas 
CN Dappendish 
CN 0Short Brush 
CN Gelly Brush 
CN Firm Gel Brush 
CN Nero Merlo II Brush 
CN Pinky A6 Brush 
CN Pinky A8 Brush 
CN Cover Pro Brush 
CN Fusion Thinner 40ml 
CN Xtreme Drill IV 
CN Carbide Bit Big 
CN Carbide Bit Small 
CN LedExtreme + UV/LED 
Lamp 
Lesboek



 

Gel Nail Technician 
7-daagse opleiding met gel 

 
 

Basics of Spa Manicure 
Als je begint als nagelstyliste is het belangrijk dat je de basis goed leert en deze begint met een goede 
manicure opleiding. 

 
Wat gaan we behandelen in Basics of Manicure: 
 
• Theorie: Hoe ziet de opbouw van de natuurlijke nagel/huid eruit. Welke huid en nagelziektes hebben 
een andere behandeling nodig, of mogen niet behandeld worden, hoe is de anatomie van het lichaam 
opgebouwd. Omgang met klanten. Hoe gaan we hygiënisch te werk. Al deze onderwerpen zijn van belang voor 
het uitvoeren van een manicure behandeling. 

 
• Praktijk: Hoe ga ik de klant in mijn salon op een juiste manier een manicure behandeling aanbieden? 
Deze behandeling bevat: voorbereiding natuurlijke nagel, vorm vijlen, polijsten, 
spa manicure, hand arm massage, aanbrengen van nail laquer, verzorgen van de nagelriemen en handen. 

 
Basics of Gel Polish 

 
 

Wat gaan we behandelen in de Basics of Gel Polish? 
 

• Theorie: Wat is Gel Polish? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Gel Polish zijn er? Hoe 
je kun je de natuurlijke nagel verstevigen? Hoe voorkom je allergieën? Welke problemen kun je tegenkomen 
en hoe kun je dit oplossen? Hoe bepaal je welke Gel Polish methode je gaat toepassen bij je klant. 

 
• Praktijk: Hoe kun je het nagelbed mooi egaliseren voordat je de Gel Polish aanbrengt. Hoe breng je de 
Gel Polish zo strak mogelijk bij de nagelriemen aan. Hoe kun je de nagels voorzien van een mooie natuurlijke 
bolling. Naast het aanbrengen van de Gel Polish gaan we je leren hoe je een babyboom kan maken, hoe je met 
pigmenten, steentjes etc net dat beetje extra kan aanbieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                            Basics of Gel 
 

Wat gaan we behandelen in de Basics of Gel? 
 

• Theorie: Wat is Gel nu precies? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Gel zijn er en 
hoe kun je deze verwerken? Uitleg sjabloon plaatsen? 

 
• Praktijk: Hoe plaats je een sjabloon nou precies. Voorbereiding natuurlijke nagel voor product 
applicatie. De nail trends van nu zijn almond en square vormen. Deze vormen zijn vooral populair in de 
kleur nude of gecombineerd met een mooie paint on french en full color met een finishing touch van 
Swarovski & pigmenten. Ook leer je hoe een mooie strakke smileline kan creëren, door middel van de 
populaire reverse techniek. 

 
Basics of Refill 

 
De nagels die jij bij jouw klanten plaatst gaan natuurlijk uitgroeien, normaal is het na 3 of 4 weken nodig om 
deze nagels te herbalanceren. 

 
Wat gaan we behandelen in de Basics of Refill? 

 
- Theorie: Waar moet je op letten bij het nabehandelen van kunstnagels, welke manieren van 
nabehandelen zijn er? Welke stappen moet je precies volgen? Hoe krijg je de nagels weer net zo netjes 
als toen je net de nieuwe set had gezet? 
- Praktijk: Hoeveel oud product moet je weg vijlen voor je nagels kunt herbalanceren. We 
halen op een effectieve manier lucht onder de nagels weg, Nabehandeling voor elk systeem. 

 
                    Inhoud Productpakket:  

 
 

         CN Lint Free Nail Wipes 
         CN Preseptic Spray 200ml 
         CN Lotion 250ml 
         CN Avocado Scrub 
         CN Pedi Salt 
         CN Cuticle Oil 15ml 
         CN 2 in 1 Base en Top  8ml 
         CN Nail Laquer Red 8ml 
         CN Polisher File 
         CN Spray Prep 100ml 
         CN Royal Gel R6 
         CN Acid Free Primer 15ml 
         CN Builder Base Gel 15ml 
         CN Cool Top Gel 8ml 
         CN Nail Scissor- Japan Steel 
         CN Universal Manicure Scissor-Japan          
         CN Royal Gel Kit 
         CN Xtreme Cool Gel 15ml 
         CN Builder White Renewed 15ml 
         CN Cover Refill Hard Gel 15ml 
         CN Butterfly Nail Form 300st 
         CN Bending Tweezer 
         CN Spatula 
         CN Cuticle Pusher 
         C-Curve Holder 
         CN 0 Short Brush 
          
 

CN Gelly Gel Brush 
 CN Firm Gel Brush 

          CN Nero Merlo II Brush 
CN Thin Wooden File 2x 
CN File Display 
CN Halfmoon Sanding Pink Core 
CN Magic Dust Brush 
CN Cleanser 100ml 
CN No Buffer Scrub 100ml 
CN Compact Base Gel Clear 8ml 
CN Compact Base Gel Cover Pink 8ml 
CN Art Gel White 
CN 3Step CrystaLac Kit 
CN 3S Base Gel 8ml 
CN 3S Top Gel 8ml 
CN CrystaLac Matte Buffer 
CN Ombre Sponge 4st 
CN Easy Remover 100ml 
CN Nail Wrap 100st 

         CN LedExtreme + UV/LED Lamp 
          Lesboek



 

Acryl Nail Technician 
 

7-daagse opleiding met acryl 
 

Basics of Spa Manicure 
 

Als je begint als nagelstyliste is het belangrijk dat je de basis goed leert en deze begint met een goede manicure 
opleiding. 

 
Wat gaan we behandelen in Basics of Manicure: 

 
• Theorie: Hoe ziet de opbouw van de natuurlijke nagel/huid eruit. Welke huid en nagelziektes hebben een 
andere behandeling nodig, of mogen niet behandeld worden, hoe is de anatomie van het lichaam opgebouwd. 
Omgang met klanten. Hoe gaan we hygiënisch te werk. Al deze onderwerpen zijn van belang voor het uitvoeren van 
een manicure behandeling. 

 
• Praktijk: Hoe ga ik de klant in mijn salon op een juiste manier een manicure behandeling aanbieden? 
Deze behandeling bevat: voorbereiding natuurlijke nagel, vorm vijlen, polijsten, spa manicure, hand arm 
massage, aanbrengen van nail laquer, verzorgen van de nagelriemen en handen. 

 
Basics of Gel Polish 

 
 

Wat gaan we behandelen in de Basics of Gel Polish? 
 

• Theorie: Wat is Gel Polish? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Gel Polish zijn er? Hoe je 
kun je de natuurlijke nagel verstevigen? Hoe voorkom je allergieën? Welke problemen kun je tegenkomen en hoe 
kun je dit oplossen? Hoe bepaal je welke Gel Polish methode je gaat toepassen bij je klant. 

 
• Praktijk: Hoe kun je het nagelbed mooi egaliseren voordat je de Gel Polish aanbrengt. Hoe breng je de Gel 
Polish zo strak mogelijk bij de nagelriemen aan. Hoe kun je de nagels voorzien van een mooie natuurlijke bolling. 
Naast het aanbrengen van de Gel Polish gaan we je leren hoe je een babyboom kan maken, hoe je met pigmenten, 
steentjes etc net dat beetje extra 



 
                        Basics of Acryl 
 

Wat gaan we behandelen in de Basics of Acryl? 
 

• Theorie: Wat is Acryl nu precies? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Acryl 
zijn er en hoe kun je deze verwerken? Uitleg sjabloon plaatsen? 

 
• Praktijk: Hoe plaats je een sjabloon nou precies. Voorbereiding natuurlijke nagel voor product 
applicatie. De nail trends van nu zijn almond en square vormen. Deze vormen zijn vooral populair in 
Babyboom of in de kleur nude gecombineerd met een mooie full color met een finishing touch van 
Swarovski & pigmenten. Ook leer je hoe een mooie strakke smileline kan creëren, door middel van de 
populaire reverse techniek. 

 
Basics of Refill 

 
 

Heb jij een of meerdere sculpting modules afgerond? Dan kun je aan deze training deelnemen. 
De nagels die jij bij jouw klanten plaatst gaan natuurlijk uitgroeien, normaal is het na 3 of 4 weken nodig om 
deze nagels te herbalanceren. 

 
Wat gaan we behandelen in de Basics of Refill? 

 
- Theorie: Waar moet je op letten bij het nabehandelen van kunstnagels, welke manieren van 
nabehandelen zijn er? Welke stappen moet je precies volgen? Hoe krijg je de nagels weer net zo netjes 
als toen je net de nieuwe set had gezet? 
- Praktijk: Hoeveel oud product moet je weg vijlen voor je nagels kunt herbalanceren. We 
halen op een effectieve manier lucht onder de nagels weg, Nabehandeling voor elk systeem. 

 
 
                   Inhoud Productpakket:  

 
 

CN Lint Free Nail WipesCN Preseptic Spray 
200ml 
CN Skin Butter 250ml 
CN Avocado Scrub 
CN Pedi Salt 
CN 2 in 1 Base en Top  8ml 
CN Nail Laquer Red 8ml 
CN Polisher File 
CN Spray Prep 100ml 
CN Liquid 100ml 
CN Dappendish 
CN Acid Free Primer 15ml 
CN Cool Top Gel 8ml 
CN Nail Scissor- Japan Steel 
CN Universal Manicure Scissor-Japan Steel 
CN 3Step CrystaLac Kit 
CN Slower Powder Ultra White 28gr 
CN Babyboomer Acrylic Kit 
CN Butterfly Nail Form 300st 
CN Bending Tweezer 
CN Spatula 
CN Cuticle PusherCN C-Curve Holder 
CN Cuticle Oil 15ml 
CN 0 Short Brush 
 
 

CN Pinky A8 Brush 
CN Thin Wooden File 2x 
CN Halfmoon Sanding Pink Core 
CN Magic Dust Brush 
CN File Display 
CN Cleanser 100ml 
CN No Buffer Scrub 100ml 
CN Compact Base Gel Clear 8ml 
CN Compact Base Gel Cover Pink 8ml 
CN Art Gel White 
CN 3S Base Gel 8ml 
CN 3S Top Gel 8ml 
CN CrystaLac Matte Buffer 
CN Ombre Sponge 4st 
CN Easy Remover 100ml 
CN Nail Wrap 100st 
CN LedExtreme + UV/LED Lamp 
Lesboek



 

AcrylGel Nail Technician 
 

7-daagse opleiding met AcrylGel 
 
 
 

Basics of Spa Manicure 
 

Als je begint als nagelstyliste is het belangrijk dat je de basis goed leert en deze begint met een goede manicure 
opleiding. 
Wat gaan we behandelen in Basics of Manicure: 

 
• Theorie: Hoe ziet de opbouw van de natuurlijke nagel/huid eruit. Welke huid en nagelziektes hebben een 
andere behandeling nodig, of mogen niet behandeld worden, hoe is de anatomie van het lichaam opgebouwd. 
Omgang met klanten. Hoe gaan we hygiënisch te werk. Al deze onderwerpen zijn van belang voor het                       
uitvoeren van een manicure behandeling. 

 
• Praktijk: Hoe ga ik de klant in mijn salon op een juiste manier een manicure behandeling aanbieden? 
Deze behandeling bevat: voorbereiding natuurlijke nagel, vorm vijlen, polijsten, spa manicure, hand arm 
massage, aanbrengen van nail laquer, verzorgen van de nagelriemen en handen. 

 
Basics of Gel Polish 

 
 

Wat gaan we behandelen in de Basics of Gel Polish? 
 

• Theorie: Wat is Gel Polish? Wat zijn de product eigenschappen. Welke soorten Gel Polish zijn er? Hoe je 
kun je de natuurlijke nagel verstevigen? Hoe voorkom je allergieën? Welke problemen kun je tegenkomen en hoe 
kun je dit oplossen? Hoe bepaal je welke Gel Polish methode je gaat toepassen bij je klant. 

 
• Praktijk: Hoe kun je het nagelbed mooi egaliseren voordat je de Gel Polish aanbrengt. Hoe breng je                                
de Gel Polish zo strak mogelijk bij de nagelriemen aan. Hoe kun je de nagels voorzien van een mooie natuurlijke 
bolling. Naast het aanbrengen van de Gel Polish gaan we je leren hoe je een babyboom kan maken, hoe je met 
pigmenten, steentjes etc net dat beetje extra kan aanbieden. 



 
                     Basics of AcrylGel 
 

Wat gaan we behandelen in de Basics of AcrylGel? 
 

• Theorie: Wat is AcrylGel nu precies? Wat zijn de product eigenschappen. Welke kleuren AcrylGel zijn er 
en hoe kun je deze verwerken? Uitleg sjabloon plaatsen? 

 
• Praktijk: Hoe plaats je een sjabloon nou precies. Voorbereiding natuurlijke nagel voor product 
applicatie. De nail trends van nu zijn almond en square vormen. Deze vormen zijn vooral populair in de kleur 
nude of gecombineerd met een mooie paint on french en full color met een finishing touch van Swarovski & 
pigmenten. Ook leer je hoe een mooie strakke smileline kan creëren, door middel van de populaire reverse 
techniek. 

 
Basics of Refill 

 
Heb jij een of meerdere sculpting modules afgerond? Dan kun je aan deze training deelnemen. De nagels                            
die jij bij jouw klanten plaatst gaan natuurlijk uitgroeien, normaal is het na 3 of 4 weken nodig om deze nagels                 
te herbalanceren. 

 
Wat gaan we behandelen in de Basics of Refill? 

 
Theorie: Waar moet je op letten bij het nabehandelen van kunstnagels, welke manieren van nabehandelen zijn 
er? Welke stappen moet je precies volgen? Hoe krijg je de nagels weer net zo netjes als toen je net de nieuwe set 
had gezet? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                       Praktijk: Hoeveel oud product moet je weg vijlen voor je nagels kunt herbalanceren. We halen op een                                                                                                                   
e                     effectieve manier lucht onder de nagels weg, Nabehandeling voor elk systeem. 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   Inhoud Productpakket: 

 
 
CN Preseptic Spray 200mlCN Skin Butter 
250ml 
CN Avocado Scrub 
CN Pedi Salt 
CN Cuticle Oil 15ml 
CN 2 in 1 Base en Top  8ml 
CN Nail Laquer Red 8ml 
CN Thin Wooden File 
CN Polisher File 
CN Xtreme Fusion Thinner 
CN Dappendish Glas 
CN Spatula 
CN Cuticle Pusher 
CN C-Curve Holder 
CN 0 Short Brush 
CN Gelly Gel Brush 
CN Pinky A6 Brush 
CN Cover Pro Brush 
CN Thin Wooden File 2x 
CN File Display 
CN Halfmoon Sanding Pink Core 
CN Magic Dust BrushCN Lint Free Nail 
Wipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN Spray Prep 100ml 
CN Cleanser 100ml 
CN Royal Gel R6 
CN Acid Free Primer 15ml 
CN Xtreme Topshine 15ml 
CN Nail Scissor- Japan Steel 
CN Universal Manicure Scissor-Japan Steel 
CN Royal Gel Kit 
CN Xtreme Fusion Gel Cover Pink 
CN Xtreme Fusion Gel Clear 
CN Xtreme Fusion Gel Extra White 
CN Butterfly Nail Form 300st 
CN Bending Tweezer 
CN No Buffer Scrub 100ml 
CN Compact Base Gel Clear 8ml 
CN Compact Base Gel Cover Pink 8ml 
CN Art Gel White 
CN 3Step CrystaLac Kit 
CN 3S Base Gel 8ml 
CN 3S Top Gel 8ml 
CN CrystaLac Matte Buffer 
CN Ombre Sponge 4st 
CN Easy Remover 100ml 
CN Nail Wrap 100st  
CN LedExtreme + UV/LED Lamp 
Lesboek



 

Electric Filing 

1 daagse opleiding 
 
 
 
 
 
 

Electric Filing 
 

- Theorie: De electrische vijl (frees toestel ) welke toestellen zijn er en welke eigenschappen 
hebben deze? Welke bitjes zijn er en welke heb je nodig, hoe werken ze? Hoe haal je efficient oud product 
weg en bereid je de nagels voor om nieuw product te plaatsen? 

 
- Praktijk: Op een model met minimaal 2 weken uitgroei ga je leren hoe je deze nagels snel voor kan 
bereiden op het nabehandelen. Je freest oud product en lucht weg en bereid de natuurlijke nagel voor voor 
plaatsing van nieuw product. 

 
 
 

Inhoud Productpakket:  
 
 
CN Xtreme Drill 4 
CN Carbide Bit STRONG Small 
CN Carbide Bit STRONG Big 
CN Bit Cylinder Pedi 
CN Surface Bit 
CN Veiligheidsbril



 



 

  

 
 

Kosten Opleidingen Nagelstyliste inclusief lespakket........................................................................ 

Allround Nail Technician 
Lesgeld 15 lessen à €100,00 ................................................................................................  € 1500,00 
Les pakket & lesboek incl 21% btw....................................................................................... € 1400,00 

 
                                     Betalingsmogelijkheden Allround Nail Technician opleiding: 
                                        
                                Lesgeld: Per les betalen á €100,00.  Productpakket: Aan te schaffen in 5 modules á €280,00 incl 21% BTW   
          

Gel Nail Technician 
Lesgeld 7 lessen à €100,00 ....................................................................................................€ 700,00 
Les pakket & lesboek incl 21% btw........................................................................................€ 900,00 
 
Betalingsmogelijkheden Gel Nail Technician opleiding 
 
Lesgeld: Per les betalen á €100,00. Productpakket: Aan te schaffen in 2 modules á €450,00 incl 21% BTW 

 

Acryl Nail Technician 
Lesgeld 7 lessen à €100,00 .....................................................................................................€ 700,00 
Les pakket & lesboek incl 21% btw........................................................................................ € 825,00 
 
Betalingsmogelijkheden Acryl Nail Technician opleiding 
 
Lesgeld: Per les betalen á €100,00. Productpakket: Aan te schaffen in 2 modules á €412,50 incl 21% BTW 
 

                                AcrylGel Nail Technician 
                               Lesgeld 7 lessen à €100,00 .....................................................................................................€ 700,00 

Les pakket & lesboek incl 21% btw........................................................................................ € 925,00 
 
Betalingsmogelijkheden AcrylGel Nail Technician opleiding 
 
Lesgeld: Per les betalen á €100,00. Productpakket: Aan te schaffen in 2 modules á €462,50 incl 21% BTW 
 

 
 
    Het is mogelijk om in termijnen te betalen, deze opties kunnen besproken worden na  Inschrijving

Prijslijst 



 
 
 
 
 

 
CRKBO 

 

Geregistreerde Onderwijsinstelling voor Beroepsonderwijs (CRKBO) 
Elite Cosmetix staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als 
erkende en geauditeerde onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs. Onze opleidingen kennen 
hierdoor tevens een BTW-vrijstelling. Dit wil zeggen dat je geen 21% BTW verschuldigd bent 
over het lesgeld. 

 
 
 
 



 

 

Algemene voorwaarden Royal Nail School  

Algemene voorwaarden opleidingen en masterclasses 

Inschrijving 
Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via email: info@royalnailschool.nl  of via 
online aanmelding op www.royalnailschool.nl – niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke 
aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen 
internet heeft. Na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd en kunt u kosteloos annuleren.  

Betaling 

• Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een 
bevestiging van 
inschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training 
/workshop . Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of ideal voor aanvang 
door ons ontvangen te zijn. 
• Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u 
gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons 
binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van 
een training/ workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of 
onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie 
niet. 

Annuleren 

• Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder 
kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de 
deelnemer voor een andere datum kiest. 

Bij Annulering van een complete opleiding [ allround-, acryl-, gel- opleiding], vervalt 
het recht op restitutie van het inschrijfgeld. 
• Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de 
training/workshop bedragen de annuleringskosten € 25,-(of 10% van het cursusgeld als dat 
hoger is). 
•Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de 
training/workshop, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld. Gezien de 
huidige corona situatie geldt deze regeling ook omdat we niet meer verplicht zijn om te 
testen. 
•Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds 
aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden 
die gelden voor de betreffende training/workshop. 
•U kunt alleen per email annuleren:  info@royalnailschool.nl 
Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de 
eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt. 

– Annuleren door Royal Nail School 

•Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door Royal Nail School wegens 
onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen binnen 7 dagen 
en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest. 



 

 

lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de cursist daarvan recht op compensatie kan 
vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster schriftelijk of telefonisch aan u medegedeeld.  
Er worden geen lessen georganiseerd op zon- of feestdagen en in regionale 
schoolvakanties. 

 

3)Cursusgeld 

3.a. Om verzekerd te zijn van deelname, dient u zich schriftelijk voor de cursus aan te 
melden en een betaling te doen van €100,- ( zegge honderd euro ) zonder deze aanbetaling 
word u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opgegeven cursus. 
Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging vergezeld van de cursusindeling met 
bijbehorende factuur voor de betaling van het lespakket naar uw keuze en de eerste 2 
lesdagen.  
Wordt echter na aanmelding zonder geldige redenen als hiervoor vermeld, toch geannuleerd, 
dan zijn wij genoodzaakt alle kosten die door de annulering worden gemaakt aan u door te 
berekenen, hetgeen inhoudt dat het bedrag van de aanmelding eerst zal worden aangewend 
om deze kosten te dekken. De aanbetaling wordt dus, behoudens voorkomende gevallen, 
niet gerestitueerd;  
Het lespakket en 1 lesdag dienen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus volledig te 
zijn voldaan.  
4.b. Bij het boeken van een specialisatie les vragen wij een aanbetaling van €25,- uiterlijk 
zeven dagen na aanmelding te betalen via bankrekening: IBAN : NL89 INGB 0005168518 
ten name van Elite Cosmetix Nederland onder vermelding van uw naam en de cursusdatum.  

4)Pakket 
Cursuspakket ontvangt u na betaling op de 1e lesdag.  
Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen.  
U dient uw naslagwerk en eventueel pen en papier mee te nemen.  

5)Oefenmodellen 

U bent zelf verantwoordelijk voor het plannen en regelen van uw oefenmodellen. Kijk bij de 
planning van de opleiding welke modellen u nodig hebt. ( zie uw opleidingsschema ) 
bijvoorbeeld: een nagelbijter, een nabehandeling etc. 
Zorg ook voor reserve modellen voor uw thuisoefening. Hou er rekening mee dat u 
gemiddeld 5 uur aan thuisstudie in de week heeft. Thuisoefening is voor de duur van de 
opleiding van uw praktijk.  
Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in 
zulke situaties voor een reservemodel. Heeft u geen model dan dient u toch in de les 
aanwezig te zijn. Het is zeker mogelijk om op het model van een medeleerling samen te 
werken.  

6)Groepen 

De groepen van Royal Nail School omvatten doorgaans max. 6 cursisten in de 
basisopleiding, zodat de docent voldoende aandacht kan geven aan de persoonlijke 
begeleiding van de cursist.  

7)Vooropleiding 

Voor onze opleidingen en cursussen is er geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor 
het beste resultaat is het wel belangrijk dat  



 

   

– Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus 

•Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere 
cursus of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten. Tot 2 dagen voor 
aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten.Binnen 2 (werk)dagen 
voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere cursus meer 
plaats hebben! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige 
cursusgeld opnieuw verschuldigd. 
•Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze 
persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de 
betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te 
worden. 

 

Overeenkomst 

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Royal Nail School Opleidingen, 
Flevolaan 21-A te Weesp, als opleidingsinstituut voor de duur van de opleiding waarvoor u 
zich als cursist heeft ingeschreven. 

1)Lestijden en inhalen van de lessen 

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is 
mogelijk om 2 lessen te verzetten bij een 13 daagse opleiding en 4 lessen bij een opleiding 
die uit 24 dagdelen en 1 dag bestaat, dit dient voor aanvang van de opleiding bij Royal Nail 
School schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist.  
Bij meer dan de toegestane verschoven lesdagen (wordt bij elke volgende verschuiving (per 
lesdag/dagdeel) €25,- ex BTW administratiekosten berekend.  
Inhalen van de geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 24 uur 
voor de aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen telefonisch of via email: 
0294-775367 / info@royalnailschool.nl.  
Indien er verzuim optreedt dan wel een annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de 
lesdag, dan vervalt het recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de lesdag.  
Royal Nail School is gerechtigd in geval van overmacht de lestijden en dagen waarop de 
lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de cursist daarvan recht op compensatie kan 
vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster schriftelijk of telefonisch aan u medegedeeld.  
Er worden geen lessen georganiseerd op zon- of feestdagen en in regionale 
schoolvakanties. 

2)Lestijden en inhalen van de lessen 

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is 
mogelijk om 2 lessen te verzetten bij een 13 daagse opleiding en 4 lessen bij een opleiding 
die uit 24 dagdelen en 1 dag bestaat, dit dient voor aanvang van de opleiding bij Royal Nail 
School schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist.  
Bij meer dan de toegestane verschoven lesdagen (wordt bij elke volgende verschuiving (per 
lesdag/dagdeel) €25,- ex BTW administratiekosten berekend.  
Inhalen van de geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 24 uur 
voor de aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen telefonisch of via email: 
0294-775367 / info@royalnailschool.nl.  
Indien er verzuim optreedt dan wel een annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de 
lesdag, dan vervalt het recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de lesdag.  
Royal Nail School is gerechtigd in geval van overmacht de lestijden en dagen waarop de  



 

lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de cursist daarvan recht op compensatie kan 
vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster schriftelijk of telefonisch aan u medegedeeld.  
Er worden geen lessen georganiseerd op zon- of feestdagen en in regionale 
schoolvakanties. 

 

3)Cursusgeld 

3.a. Om verzekerd te zijn van deelname, dient u zich schriftelijk voor de cursus aan te 
melden en een betaling te doen van €100,- ( zegge honderd euro ) zonder deze aanbetaling 
word u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opgegeven cursus. 
Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging vergezeld van de cursusindeling met 
bijbehorende factuur voor de betaling van het lespakket naar uw keuze en de eerste 2 
lesdagen.  
Wordt echter na aanmelding zonder geldige redenen als hiervoor vermeld, toch geannuleerd, 
dan zijn wij genoodzaakt alle kosten die door de annulering worden gemaakt aan u door te 
berekenen, hetgeen inhoudt dat het bedrag van de aanmelding eerst zal worden aangewend 
om deze kosten te dekken. De aanbetaling wordt dus, behoudens voorkomende gevallen, 
niet gerestitueerd;  
Het lespakket en 1 lesdag dienen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus volledig te 
zijn voldaan.  
4.b. Bij het boeken van een specialisatie les vragen wij een aanbetaling van €25,- uiterlijk 
zeven dagen na aanmelding te betalen via bankrekening: IBAN : NL89 INGB 0005168518 
ten name van Elite Cosmetix Nederland onder vermelding van uw naam en de cursusdatum.  

4)Pakket 
Cursuspakket ontvangt u na betaling op de 1e lesdag.  
Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen.  
U dient uw naslagwerk en eventueel pen en papier mee te nemen.  

5)Oefenmodellen 

U bent zelf verantwoordelijk voor het plannen en regelen van uw oefenmodellen. Kijk bij de 
planning van de opleiding welke modellen u nodig hebt. ( zie uw opleidingsschema ) 
bijvoorbeeld: een nagelbijter, een nabehandeling etc. 
Zorg ook voor reserve modellen voor uw thuisoefening. Hou er rekening mee dat u 
gemiddeld 5 uur aan thuisstudie in de week heeft. Thuisoefening is voor de duur van de 
opleiding van uw praktijk.  
Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in 
zulke situaties voor een reservemodel. Heeft u geen model dan dient u toch in de les 
aanwezig te zijn. Het is zeker mogelijk om op het model van een medeleerling samen te 
werken.  

6)Groepen 

De groepen van Royal Nail School omvatten doorgaans max. 6 cursisten in de 
basisopleiding, zodat de docent voldoende aandacht kan geven aan de persoonlijke 
begeleiding van de cursist.  

7)Vooropleiding 

Voor onze opleidingen en cursussen is er geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor 
het beste resultaat is het wel belangrijk dat u thuis de praktijk veel oefent.  



 

 
  

8)Examen 

Eventuele examens worden intern bij Royal Nail School afgenomen.  

9)Certificaat 

Na met goed gevolg afronden van de opleiding en applicatiecursussen dmv een examen met 
beoordeling ontvangt u een officieel certificaat van deelname van Royal Nail School.  

10)Aansprakelijkheid 

Royal Nail School is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de 
cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade door de cursist aan het gebouw, 
meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, het zij door onachtzaamheid, zal op kosten van 
de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. De cursist is aansprakelijk 
voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en 
eigendommen van derden.  

11)Aanvullende bepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin 
onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Royal 
Nail School. 

12)Copyright 

Op al het verstrekte studie materiaal, zoals lesboeken, oefensheets etc. liggen de copyright 
rechten bij Royal Nail School.  

13)Geheimhouding 

Alle informatie die verstrekt wordt door klanten/cursisten, zullen door ons vertrouwelijk 
worden behandeld en niet met andere klanten/cursisten of belanghebbende gedeeld worden.  

14)Klachten 

Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld en ten alle tijden tot een gepaste oplossing 
komen voor beide partijen. Een klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen en 
hier krijgt u een bevestiging van. Na bevestiging zullen we binnen 4 weken tot een oplossing 
komen, mocht blijken dat 4 weken niet voldoende is dan krijgt u daar binnen de gestelde 
termijn bericht van en zal de klacht verder in behandeling worden genomen en zal er een 
nieuwe termijn worden vastgesteld. Mocht er om wat voor reden dan ook niet tot een positief 
resultaat gekomen worden, dan behoud de cursist het recht om zich te wenden tot 
https://www.geschilonline.nl/. De uitspraak door de klachtencommissie is bindend en zal door 
Royal Nail School worden afgehandeld conform uitspraak. U als cursist heeft nog de 
mogelijkheid om zich tot de rechtbank te wenden, indien u niet tevreden bent met de 
uitspraak van de branche organisatie.  
Tevens zal Royal Nail School elke klacht opnemen in een registratiesysteem en deze zal 
daarin bewaard worden voor een periode van 2 jaar. 

Klachten Procedure 
T.A.V Rilana de Valk 
Flevolaan 21-A 
1382 JX Weesp 
Email: info@royalnailschool.nl 

 



 

 

Master Classes internationale gastdocent 

 

Inschrijving 

Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via email: info@crystalnails.nl of via online 
aanmelding op www.crystalnails.nl - niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen 
worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.  

Betaling 

•Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging 
van inschrijving. 
•Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training 
/workshop . Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of via pinbetaling of 
contant voor aanvang door ons ontvangen te zijn. 
•Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u 
gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons 
binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van 
een training/ workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of 
onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie 
niet. 

Annuleren 

- Annuleren door cursist 

•Annulering door de deelnemer is tot 6 weken voor de startdatum mogelijk. Reeds betaalde 
cursusbijdragen worden niet gerestitueerd.   
•Bij annulering door de deelnemer tussen 30 dagen en de startdatum van de 
training/workshop is de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd ( het restant van 
het cursus geld )  
•Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds 
aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden 
die gelden voor de betreffende training/workshop. 
•U kunt alleen per email annuleren: info@crystalnails.nl 

Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de 
eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt. 

- Annuleren door Royal Nail School 

•Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door Royal Nail School wegens 
onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, kijken wij voor vervangende data. 
Mocht het onverhoopt niet lukken om met de internationale docent niet tot nieuwe data 
komen gaan wij over op restitutie van het volledig betaalde lesgeld. Betalingen worden 
binnen 7 dagen en volledig teruggestort. 

Bijzondere situaties 

In verband met COVID-19 zullen alle dan geldende regels van het RIVM in acht worden 
genomen.  

 

 



 

 

Nail Camp  

-Inschrijving 
Inschrijven voor The Nail Camp kan alleen via online aanmelding op www.crystalnails.nl – 
niet telefonisch of mondeling. 

Betaling 
Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging 
van inschrijving. 

Annuleren 

– Annuleren door deelnemer 
• Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. 
Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, behalve de kosten van het 
verblijf. 
•Bij Annulering van de complete The Nail Camp, vervalt het recht op teruggave van het 
inschrijfgeld. 
•Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van 
The Nail Camp bedragen de annuleringskosten 50% van de totale kosten, van de door u 
gekozen optie voor The Nail Camp 
•Bij annulering door de deelnemer 2 weken voorafgaand aan The Nail Camp, op de dag zelf, 
of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op The Nail Camp, is het volledige 
cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend. 
-Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds 
aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) 
•U kunt alleen per email annuleren:  info@crystalnails.nl Als annuleringsdatum en -tijd geldt 
de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer 
een e-mail buiten werktijd binnenkomt. 

– Annuleren door Elite Cosmetix Nederland 
Bij onverhoopte annulering van The Nail Camp door Elite Cosmetix Nederland wegens 
onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande 
en volledig teruggestort. 

-Schade/vernieling/breuk/vandalisme 
Eventuele schade aan bungalows, lesruimte of overige ruimtes wordt verhaald op de cursist. 

-Bij Inschrijving 
Bij inschrijving voor The Nail Camp gaat u automatisch akkoord met bovenstaande 
voorwaarden. 

Leveringen  

 

Artikel 1 Algemeen. 
•Deze Algemene Levering -en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Elite te 
maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten. 
•Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de 
wederpartij van Elite verder te noemen Leverancier, niet aanvaard. 
•Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene 
Levering -en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van 



 

 

Artikel 2 Aanbiedingen. 
•Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke 
aanvaarding 
•De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, 
gewicht- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en De door de 
Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is. 
•De Leverancier behoudt zich het eigendom-(octrooi-,merkenrecht) en auteursrecht voor met 
betrekking tot de door haar verstrekte product (-samenstelling)gegevens en deze mogen niet 
aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk 
toestemming van de Leverancier is 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst. 
•De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier 
heeft De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, 
hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v. “akkoord”-ondertekening van de schriftelijke 
aanbieding van de Leverancier. 
•Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk 
bevestigd 
•Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingeno.v. de offerte worden aangebracht, 
komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier 
aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de 
offerte. 

Artikel 4 Levering. 
•Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier De 
Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het 
een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De 
Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke 
orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
•De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te Iedere levering wordt geacht een 
zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de 
Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren. 
•De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat 
deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de 
te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden 
afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. 
•De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de 
Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van 
deze voorwaarden genoemde 
•Voor zover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen 
fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, 
worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag 
•Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische – of 
anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de 
Leverancier geleverde 
•Indien niet thuis van de opdrachtgever zullen de bestelde goederen geretourneerd worden 
naar de leverancier. Bij opnieuw verzenden van de goederen zal het standaard verzendtarief 
worden gehanteerd. 

Artikel 5 Prijs. 
•De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek inclusief 
verlading in de De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, 
transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende 



 

 

van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen 
indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd 
hebben. 

Artikel 6 Levertijd 
•De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering 
•De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen: 
•op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst; 
•of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere 
documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd; 
•of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren 
van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen. 
•De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende 
(werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde 
materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet 
tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de 
levertijd zo nodig De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan 
de Opdrachtgever in rekening gebracht. 
•Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de 
levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te 
•De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden 
boete-clausule. 

Artikel 7 Betaling. 
De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen 
contante betaling. Webshop orders kunnen betaald worden via ideal, vooraf overmaken en 
paypal, betalingskosten zijn voor de rekening van de koper. 

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud. 
•De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het 
moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden Alle directe en 
indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van de Leverancier, 
voor rekening van de Opdrachtgever. 
•De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de 
Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden 
verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan 
wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld; 
•Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de 
Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, 
totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft De Opdrachtgever is aansprakelijk 
voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 
•Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier 
gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te De 
opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen. 
•Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de 
Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) 
over te dragen,dan wel te doen overdragen;evenmin is het toegestaan doorverkoop te 
plegen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier. 

Artikel 9 Garantie. 
•De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit ( volgens EU-richtlijnen) van de door 
haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte 
en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter 
beschikking gestelde 



 

 
 
 

maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de 
Leverancier toegepaste constructie,samenstelling,dan wel tengevolge van gebrekkige 
afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen q. 
vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging 
alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door 
de Leverancier gemaakt. 
•Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien: 

1. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk 
binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier 
schriftelijk gemeld wordt; 

2. 2.er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, 
bediening- en onderhoudsvoorschriften; 

3. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt 
door de Opdrachtgever of derden; 

4. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde 
goed, zoals onjuiste dosering verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, 
vervangingsgrondstoffen e.d. 

5. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed 
uitvoert; 

6. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het 
sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn ompakken zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 

• De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang 
koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan 

• Opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om leverancier in de 
gelegenheid te stellen eventuele garantie-claims te (doen) Dit zal geschieden op 
de door leverancier te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit 

voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. 

• Alle garantie, ook die op tafels en stoelen geschied op basis van Carry-In. Wat 
zoveel betekend dat u dient zorg te dragen voor het transport van en naar Elite 
Cosmetix! 

• Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar Elite Cosmetix en komen 
volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant) 

Artikel 10 Retour. 
Alle door opdrachtgever onder garantie retour gezonden artikelen zijn en blijven ten aller 
tijden voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle kosten voor retour onder garantie 
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