


Inschrijfformulier Cursus Gel Nagels met Marilynails 
 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
Voornaam:…………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
Naam salon of studio: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres : …………………………………………………………………............... Huisnummer: ............................................. 
Postcode: ............................... Woonplaats : …………………………………………………………………………………….. 
Tel. nr.: ……………………………………………............ Mobiel nr : ............................................................................ 
E-mail :…………………………………………………………………………………………………................……………………………… 
Geboortedatum : ………………………………………… Beroep : …………………………………………….…………………..  
Vooropleiding : ……………………………………………………………………………………………………………………,............ 
 

 
Maak hieronder uw Keuze betreft cursus of opleiding. Ik volg graag een  

❏ 7 daagse basis cursus gel nagels € 350, - excl btw 
❏ 5 daagse vervolg basis cursus € 250, - excl btw 

 
Start datum nagel cursus  
We beginnen onze gel cursussen in verschillende jaars in het jaar, ook zien we dat wij op                                 
verschillende dagen in de week en divers tijden deze basis cursus nagels geven.Welke                         
datum wenst u deze cursus te starten, geef aan of u ook het vervolg wilt starten.  

❏  Basis gel - Zat  3 feb 2018 - 09:00 tot 13:00 
❏ Basis gel - Ma 5 feb 2018 - 09:00 tot 13:00 
❏ Basis gel - Ma 5 feb 2018 - 13:30 tot 17:30 
❏ Basis gel avond - Ma 5 feb 2018 - 18:30 tot 22:00 
❏ Basis gel avond - Wo7 maart 2018 - 18:30 tot 22:00  
❏ Vervolg  Basic Gel- Zat 7 april 2018 - 09:00 tot 13:00 
❏ Vervolg  Basic Gel- Ma 28 Mei 2018 - 09:00 tot 13:00 
❏ Vervolg  Basic Gel- Ma 28 mei 2018 - 18:30 tot 22:00 
❏ Vervolg  Basic Gel- Woe 5 sept 2018 - 18:30 tot 22:00 

 
 Betaling van de nagelopleiding 
alle Facturen Zullen Op www.webshopnagelproducten.nl naar u verzonden worden.Ik betaal 
het verschuldigde bedrag van de cursus/ nagelopleiding, (aankruisen wat van toepassing is) , 
alle facturen zullen vanuit www.webshopnagelproducten.nl  naar u verzonden worden.  

❏ per bankoverschrijving 
❏ Contant 
❏ IDeal via webshop  

 
Ik betaal het verschuldigde bedrag van de nagelopleiding, (aankruisen wat van toepassing is)  

❏ ineens  
❏ per maand  
❏ per les  

 
 
Handtekening ……………………………………………………… Datum: ……………………………………………………... 



Inschrijfformulier Cursus Gel Nagels met Marilynails 
 
Geef uw pakketkeuze aan in bijgeleverde pakketlijst , zodat wij tijdig weten welke pakket 
er klaar moet staan.  

❏ MarilyNails gel € 186,30 incl lamp 2x9W 

❏ MarilyNails gel vervolg €incl lamp 2x9W 

 

 
Extra bestel mogelijkheden 

❏ Tafellamp LED € 69,95 
❏ Armkussen groot € 29,95 
❏ UV lamp CN 4x9watt   € 124,95 
❏ Uv Lamp Marilynails 2x9 watt  € 37,95 
❏ elektrische frees € 259,95 
❏ Werkshort  € 29,95  
❏ Trolley medium €79,95  
❏ Trolley Big € 169,95 
❏ Koffer croc black € 69,95  
❏ Brush Holder case € 23,95 
❏ Flexivinger € 29,95  

 
het verschuldigde bedrag van lespakket, (aankruisen wat van toepassing is) , alle facturen 
zullen vanuit www.webshopnagelproducten.nl  naar u verzonden worden.  

❏ per bankoverschrijving 
❏ Contant 
❏ IDeal via webshop  

 
Tijdens de cursus werkt u met uw eigen materialen, nailtrainer en producten. Live modellen worden alleen nog bij bepaalde 
onderdelen gebruikt. Alle Onderstaande prijzen zijn excl. btw. Het complete lespakket dient minimaal 2 weken voor aanvang van 
de opleiding volledig te zijn voldaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening ……………………………………………………… Datum: ……………………………………………………... 
 
 
 



 

Inschrijfformulier Opleiding tot nagelspecialist  
 

Als een van de meest gerespecteerde, de meest dynamische Nagelproduct van Nederland, 
willen we toekomstige professionele nagelspecialisten helpen te groeien en te ontwikkelen 
en scholing aanbieden. Ons doel is om te helpen bij de opbouw van uw carrière, en samen te 
werken aan een nog groter succes. Op basis van het voorgaande, wij denken dat u met de 
rechtermuisknop al op de juiste weg bent voor een juiste keuze. 
 
 Ik zeg groei mee naar de top, en je kunt hier een succesvolle nagelsalon starten.   
 
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, en heb het hierboven staande formulier 
correct ingevuld. Zorg ervoor dat alle bladen met handtekening worden terug gestuurd naar 
het volgende adres  
 
t.n.v webshopnagelproducten nagelcursus  
Duinweg 5c  
5482 VR Schijndel 
 

 
 
 

 
Handtekening ……………………………………………………… Datum: ……………………………………………………... 
 
 
 
 


