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Selfline is sinds 1992 de 
meest vooraanstaande praktijk 
kappersopleiding in deeltijd, met 70 
locaties in heel Nederland.

Je leert het kappersvak in de 
praktijkavonden onder begeleiding van 
onze vakkundige docent. De leerzame 
en leuke opleiding wordt door onze 
cursisten gewaardeerd met een 8+. 

De cursussen van Selfline zijn 
zeer geschikt voor iedereen die 
graag – onder begeleiding van 
onze vakkundige docenten – de 
basistechnieken van het kappersvak wil 
leren. Deze persoonlijke begeleiding is 
essentieel om de technieken van het 
kappersvak goed te leren beheersen. 
Ervaring met haarknippen is niet nodig 
en ook de leeftijd is niet van belang.

Jouw VOORDELEN bij deelname aan de 
Selfline kappersopleidingen: 

• Persoonlijke begeleiding door onze    
   vakkundige docenten. 
• Gratis inhalen van een gemiste         
   cursusavond op één van de andere     
   cursuslocaties. 
• Blijven ontwikkelen in het kappersvak door  
   middel van onze (vervolg)cursussen. 
• Leerzame en gezellige cursussen.
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De cursus is eenvoudig te begrijpen en wordt door vakkundige 
docenten gegeven in kleine groepen van 6 tot maximaal 
12 cursisten. Na afloop van de cursussen ontvang je ons 
certificaat, mits je niet te veel lessen hebt gemist. 
Elke cursusavond is van 19.30 tot 22.00 uur. 

Geen lange moeilijke theorieavonden. 
Je gaat direct met je handen aan de slag.
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GEVORDERDENCURSUS HAARKNIPPEN (SO2) 
Na het behalen van het beginnerscertificaat kun je je inschrijven 
voor de gevorderdencursus. Deze cursus bestaat wederom uit 10 
lesavonden van 2,5 uur. In de gevorderdencursus leer je o.a. de 
volgende kniptechnieken: 

• het knippen van haflange, korte en zeer korte 
  dames- en herenmodellen (incl. baard); 
• het knippen van kinderen; 
• het opknippen met kam en schaar; 
• het op de vingers knippen; 
• de technieken van het haarsnijden 
• het werken met de tondeuse

BEGINNERSCURSUS HAARKNIPPEN (SO1) 
Deze cursus bestaat uit 10 lesavonden van 
2,5 uur. Met ons unieke cursusboek – met 
veel foto’s – leren wij je stap voor stap de 
volgende basistechnieken voor het knippen 
van dames, heren en kinderen: 

• Horizontale massieve kniplijn 
• Diagonaal voorwaarts één lengtelijn 
• Diagonaal achterwaarts één lengtelijn 
• Toenemende lagen 
• Gelijke lagen 
• Afnemende lagen; 
• Pony knippen (recht en schuine lok) 
• De kappersschaar en kam op de juiste     
   manier in één hand te houden: 
• Snel rechte scheidingen te trekken; 
• Afdelen 
• Veel gebruikte kapperstermen; 
• Föhnen/handblowen.

In de eerste lessen knip je de coupes op 
een oefenhoofd. (kunststof hoofd met echt 
haar). Verderop in de cursus knip je – onder 
begeleiding van onze vakkundige docenten 
– de geleerde coupes op een door jou 
meegenomen model. Voor deze cursus heb 
je geen vooropleiding nodig.

Heel voordelig ben je uit met 
onze materialenpaketten met 
daarin alle kappersmaterialen 
die nodig zijn voor de cursussen. 

TOTAAL MATERIALENPAKKET 
+ gratis kapperstas 
- Oefenhoofd (100% echt haar) 
- Professionele kappersschaar 
- Tafelstatief met wieltraining 
- Professionele coupeschaar 
- Lesboek SO.1 
- Kapmantel 

GEVORDERDENPAKKET: 
- Oefenhoofd man met    
  baard (100% echt haar) 
- Lesboek SO2 
- Feather Styling Razor  
  

- Föhn 
- Nekkwast 
- Kappersetui 
- Tunnelborstel 
- Puntkam 
- 12 verdeelklemmen 
- Knipkam 
- 2 föhnborstels 
- Grovekam
- Haarspuit

4



5

CURSUS HAARSTYLING (SO3)
In de cursus haarstyling leer je de tech-
nieken om het haar in het gewenste mo-
del te stylen. Aan bod komt het volume 
maken met shapers, permanent, water-
golf, föhntechnieken en het werken met 
een stijltang. De cursus bestaat uit 5 les-
avonden van 2,5 uur. Er is geen vooroplei-
ding nodig. Tijdens de cursus werk je met 
een oefenhoofd met halflang haar. In de 
cursus komt aan bod:

• Stylingsproducten 
• Haarverzorging 
• Föhntechnieken 
• Volume maken / Krultechnieken - 
   Shapers, - Permanent, - Watergolf 
• Werken met stijltang

CURSUS OPSTEKEN EN VLECHTEN (SO4) 
Deze cursus bestaat uit 5 lesavonden van 2,5 uur. In de cursus opsteken en vlechten 
leer je de technieken waarmee je een onbeperkt aantal variaties van bruidskapsels en 
moderne meidenkapsels kunt creëren. Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist. Je 
leert:

• Vlechten (2 strengen, 3 strengen, 4 strengen, 
   inside vlecht, outside vlecht) 
• Twisten (1 streng, 2 strengen, 3 strengen, 
   intwisten met 1 streng) 
• Opsteken (Knot enkele en meervoudige), 
   Rol (verticaal en horizontaal) 
• Knopen (1 streng, 2 strengen) 

Tijdens de cursus werk je met een oefenhoofd met lang haar of een zelf mee te nemen 
model met lang haar (lengte haar minimaal 20 cm vanuit de nek). 

MATERIALENPAKKET OPSTEKEN EN VLECHTEN: 
- Oefenhoofd lang haar (100% echt haar) 
- 10 Elastieken (45mm) + tafelstatief met wiel 
- 1 Borstel 
- 1 Grove kam 
- 24 Schuifspeldjes 
- 1 Puntkam 
- 12 Haarklemmen 
- 40 Steekspeldjes

MATERIALENPAKKET HAARSTYLING 
- Oefenhoofd half lang (100%       
  echt haar)
- Permanentpakket 
- Watergolfpakket 
- 24 Shapers in 2 maten 
- Lesboek 
- Föhnborstel
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MATERIALENPAKKET HAARVERVEN 
EN BLONDEREN 
- Maatbeker 
- Verf mengbakje 
- Verfkwast klein 
- Verfkwast groot 
- Grove kam 
- Coupe soleil muts met haaknaald
- Plastic wegwerp verfmantels (10        
  stuks)
- Vinyl handschoenen (20 stuks)  
- Wegwerpschort (10 stuks) 
- Conditioner
- Shampoo
- Diapason Cosmetics Milano pakket:
    - Blondeer poeder 500 gram
    - 6 tubes haarverf 100 ml met     
      gratis kleurenkaart!
    - 4 flessen waterstofperoxide 150  
      ml (3%, 6%, 9%, 12%)
- Oefenhoofd met 4 haartypes (100%   
   echt haar)
- Statief met wiel
- Lesboek

CURSUS HAARVERVEN EN BLONDEREN (SO5)
Deze cursus bestaat uit 8 lesavonden van 2,5 
uur. Je leert blijvende kleuring aan te brengen 
in het haar en het haar te blonderen. De 
docent zal je aan de hand van het lesboek de 
theorie en de praktijk uitleggen. Je leert:

• Theorie haarverven 
• Theorie blonderen 
• Kleur kiezen 
• Kleure!ecten 
• Praktijk haarverven 
• Praktijk blonderen

Tijdens de cursus werk je met een oefenhoofd 
speciaal voor het haarverven. Het oefenhoofd 
heeft 4 haartypes (100% echt haar). 

MAATWERK PRIVÉLES

Selfline biedt ook privéles. Maatwerk lessen 
op zelfgekozen locatie en op de dagen die je 
uitkomen. 

Heb je zelfstandig diverse modellen geknipt, 
maar wil je graag nog wat tips en begeleiding 
van een vakkundige docent? Of wil je met 1-op-
1 begeleiding je eerste stappen zetten in het 
kappersvak? Dan is dit iets voor jou!

Kenmerken van maatwerk privéles zijn:

• De inhoud van de privéles wordt in overleg   
   afgestemd op de deelnemer(s)
• Flexibiliteit in data, dagdeel en aantal uren,  
   alles in overleg
• Je ontvangt vrijblijvend een maatwerk o!erte

MATERIALENPAKKET MAATWERK 
PRIVÉLES
De benodigde materialen hangen af 
van wat je wilt leren in de privéles. 
Je wordt hierin geadviseerd bij het 
aanvragen van de o!erte. 
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Artikel 1: Algemeen
SELFLINE kappersopleidingen, verder te noemen “de Opleiding”, 
verzorgt kapperscursussen. De lessen worden in de avonduren gegeven, 
mits nadrukkelijk overeengekomen, dat de lessen ook op een ander 
tijdstip kunnen plaats vinden. De groepscursus start bij inschrijving van 
minimaal 6 cursisten en heeft maximaal 12 deelnemende cursisten. Alle 
informatie door cursisten verstrekt is vertrouwelijk voor de Opleiding, haar 
medewerkers en de docenten.
Artikel 2: Aanmelding
De aanmelding bij de Opleiding voor enigerlei cursus is strikt persoonlijk en 
vindt plaats door middel van een inschrijfkaart het welke volledig ingevuld 
en ondertekend dient te worden opgestuurd naar het post/e-mail adres van 
de Opleiding, ofwel door middel van het invullen en elektronisch versturen 
van het inschrij!ormulier via de website www.SELFLINE.nl. In geval van 
minderjarigheid van de cursist(e) dient de vorenbedoelde inschrijfkaart 
te worden ondertekend door een der ouders of diens verzorg(st)er, met 
vermelding van naam. In geval van minderjarigheid van de cursist(e) 
zijn de ondertekende ouder en/of verzorg(st)er gehouden het lesgeld bij 
nonbetaling aan de Opleiding te voldoen. De Opleiding kan de cursusdag 
en het cursusadres wijzigingen. Indien u, cursist, een vaste avond in de 
week niet kunt deelnemen aan de cursus dan dient u dit tegelijk met uw 
inschrijving per e-mail aan te geven. Alleen dan bent u niet gehouden 
de cursus te volgen mocht de cursusdag wijzigen. U wordt ingedeeld 
op uw eerste of tweede voorkeurslocatie. Indien u maar op één locatie 
kunt deelnemen dan dient u die locatie zowel als eerste en als tweede 
voorkeurslocatie in te voeren bij inschrijving. Door het ondertekenen 
en insturen van de inschrijfkaart c.q. het elektronisch versturen van het 
inschrij!ormulier verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord 
te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Opleiding. Bij inschrijving 
drie weken of korter voor aanvang van de cursus of bij nabestelling van 
kappersmaterialen of indien de cursist na bevestiging van de cursus wil 
wijzigen van cursuslocatie, brengt de Opleiding standaard " 7,50 bijdrage 
verzend- en administratiekosten in rekening bij de cursist. Mocht de 
cursus door onvoldoende inschrijvingen niet starten op de cursuslocatie(s) 
waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven dan neemt de Opleiding 
contact op om te overleggen of de cursist op een andere locatie de cursus 
wil volgen of op een andere datum wil starten of uit het bestand wil.
Artikel 3: Betalingen
Het cursus- en/of materialengeld dient uiterlijk 10 werkdagen voor de 
geplande dag van aanvang van de cursus geheel of gedeeltelijk (zie uw 
keus op de inschrijfkaart/het inschrij!ormulier) betaald te zijn via de 
éénmalige incasso. Bij betaling in twee gelijke delen van het
cursusgeld/materialen dient de laatste termijn twee weken na de geplande 
aanvang van de cursus betaald te zijn via de éénmalige incasso. Bij niet 
tijdige betaling door de cursist(e) wordt de cursist(e) de toegang tot de 
leslokalen ontzegd, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan onverlet 
dat de betalingsverplichtingen van het verschuldigde lesgeld/materialen 
aan de Opleiding blijft bestaan. Het niet, niet tijdig of niet geheel betalen 
van het verschuldigde bedrag ontslaat de cursist niet van de bestaande 
verplichting. Ingeval de incasso van het verschuldigde lesgeld/materialen 
door de Opleiding uit handen moet worden gegeven, zal de nalatige 
debiteur wegens buitenrechtelijke kosten een bedrag verschuldigd zijn 
volgens het tarief van het betre!ende deurwaarderskantoor.

Artikel 4: Opschorting/verzetten aanvang cursus
Een verzoek tot uitstel van deelname aan de cursus dient 10 werkdagen 
vóór aanvang van de in eerste instantie geplande cursusdatum schriftelijk 
te worden ingediend. De cursist blijft, ingeval van toegekend uitstel van 
deelname, nog steeds betalingsplichtig uiterlijk 10 werkdagen vóór de 
geplande dag van aanvang van de in eerste instantie geplande cursus. 
Bij toegekend uitstel van deelname is de cursist EUR 38 verschuldigd voor 
bijdrage in de verzend- en administratiekosten.
Artikel 5: Opzegging & annulering
De cursist heeft gedurende veertien dagen na inschrijving het recht de 
overeenkomst kosteloos te ontbinden (bedenktijd). Na verloop van
eerdergenoemde bedenktijd dient een verzoek om annulering van deelname 
aan de beginnerscursus en/of de gevorderdencursus haarknippen en/of de 
cursus haarstyling en/of de cursus opsteken & vlechten en/of de cursus 
haarverven en blonderen en/of privéles per aangetekend schrijven of per 
e-mail bij de Opleiding te worden ingediend en gelden de volgende kosten. 
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs 
onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal Annuleren tussen 
2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs 
onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de 
overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen 
prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal Tussentijdse 
beëindiging: Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de 
overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, 
plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig 
was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de 
overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden 
in beginsel als volgt vastgesteld: Bij opleiding lopend over het jaar: de 
kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is 
gevolgd inclusief de lopende maand. 
Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/

modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) 
die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.
Artikel 6: Verzuim & wangedrag
Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke 
restitutie van het betaalde/verschuldigde les/materialengeld, noch heeft 
de cursist(e) recht op inhaallessen. Bij herhaaldelijk verzuim wordt geen 
certificaat afgegeven. Bij onbehoorlijk en/of onbetamelijk gedrag kan, zulks 
naar beoordeling van de Opleiding, de cursist(e) de verdere toegang tot de 
leslokalen geweigerd worden. Deze verwijdering kan een tijdelijk of definitief 
karakter hebben al naargelang de misdragingen. Ook in geval van een al dan 
niet tijdelijke verwijdering wordt het betaalde lesgeld niet gerestitueerd, 
in geval het lesgeld/materialen nog niet (geheel) is voldaan blijft de 
betalingsverplichting bestaan. Geregeld te laat op de cursus komen wordt, 
door de Opleiding als wangedrag gezien.

Artikel 7: Modellen
Voor de beginners- en gevorderdencursus haarknippen zijn 2 a 3 modellen 
nodig. De cursist dient zelf voor deze modellen te zorgen.

Artikel 8: Auteurs- en Eigendomsrecht
Het lesmateriaal waarvoor de koopprijs is voldaan blijft het eigendom van 
de cursist(e). Het auteursrecht berust echter bij de auteur van het
lesmateriaal, zijnde de Opleiding en gaat nimmer over op de cursist(e). Het 
is dan ook verboden lesmateriaal te fotokopiëren of op enigerlei andere 
wijze te vermenigvuldigen, zo de cursist(e) of ieder ander deze bepaling 
overtreedt, zal deze gehouden zijn de schade welke de Opleiding en/of de 
auteur lijdt door dit onrechtmatig handelen op grond van de Auteurswet 
dienen te vergoeden.
Artikel 9: Klachten en Geschillen
Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te 
worden ingediend bij de Opleiding. Klachten die niet binnen 2 maanden 
zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Er wordt binnen 10 werkdagen op de 
klacht gereageerd, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Wij streven 
ernaar uw klacht binnen 4 weken tot tevredenheid af te handelen. Indien 
een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de Opleiding de cursist 
binnen 4 weken in kennis stellen, het uitstel toelichten en een indicatie 
geven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht. Uw klacht wordt te allen 
tijde vertrouwelijk behandeld. In gevallen waarin deze algemene leverings- 
en betalingsvoorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de Opleiding. 
Indien u het niet eens bent met de uitspraak kunt u zich wenden tot de 
Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 
90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.
degeschillencommissie.nl.
De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend waartegen slechts 
beroep mogelijk is bij de daartoe bevoegde rechter. Alle geschillen, welke 
tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene 
Voorwaarden zullen bij uitsluiting berecht worden door de Rechtbank in het 
arrondissement waarbinnen de onderneming is gevestigd, voor zover het 
geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij 
regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd heeft 
verklaard. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands Recht. 
Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. De 
klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor 1 jaar 
bewaard.
Artikel 10: Informatieplicht cursist(e)
Is drie dagen voor aanvang van de cursus nog geen schriftelijke bevestiging 
(e-mail of post) van aanvang van de cursus ontvangen dan dient de cursist(e) 
dit per e-mail aan de Opleiding door te geven. Cursist(e) kan zich niet 
beroepen op “e-mail of brief niet ontvangen”.

Artikel 11: Materialen
De materialen besteld bij de inschrijving voor de cursus door de cursist 
worden, na ontvangst van de betaling, de eerste cursusavond door de docent 
aan de cursist uitgereikt. De cursist dient de materialen direct na ontvangst 
te controleren. Eventuele gebreken dienen direct aan de
docent en de Opleiding gemeld te worden. De Opleiding bepaalt of de 
betre!ende materialen omgeruild zullen worden. Na afloop van de eerste 
cursusavond is de cursist zelf verantwoordelijk voor de goede staat van de 
kappersmaterialen en vervalt de mogelijkheid tot omruilen.
Artikel 12: Overmacht
De Opleiding behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht 
cursusavonden te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en 
locawtie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht 
oplevert zich niet langer voordoen. Van overmacht is in ieder geval, maar niet 
uitsluitend sprake, indien de docent of locatie als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden (waaronder ziekte docent) niet beschikbaar is.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
SELFLINE
Postbus 24060
2490 AB Den Haag

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SELFLINE KAPPERSOPLEIDINGEN 
De algemene voorwaarden van het NRTO zijn van toepassing: NRTO voorwaarden, alsmede onderstaande 12 artikelen:
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Tel: 015-361.80.33
Internetsite: www.SELFLINE.nl
E-mailadres: info@selfline.nl



 

De groepscursussen worden op 1 vaste avond in de week gegeven van 19.30 tot 22.00 
uur. 

Onze vakkundige docenten begeleiden je stap voor stap. Deze persoonlijke
begeleiding is essentieel om de technieken van het kappersvak goed te leren beheersen.
 

Inschrijven kan via de bijgesloten inschrijfkaart of via www.SELFLINE.nl. 
Selfline wenst je leerzame en leuke cursussen!

SELFLINE 
Postbus 24060 
2490 AB ‘s-Gravenhage 
Internet: www.SELFLINE.nl 
E-mail: info@selfline.nl 

Tel: 015-361 80 33 
IBAN: NL52 INGB 0009 3066 22 
BIC INGBNL2A 
K.v.K 27255660

* Uitgave mei 2022 |  Hiermee vervallen vorige uitgaven | * Wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

CURSUSKALENDER SELFLINE KAPPERSOPLEIDINGEN
  Start         Soort kapperscursus      Aantal cursusavonden
 januari         gevorderdencursus haarknippen            10
           cursus haarstyling               5
 februari        cursus opsteken en vlechten              5
 april         beginnerscursus haarknippen                  10
           cursus verven en blonderen              8
 september    gevorderdencursus haarknippen            10
           beginnerscursus haarknippen                  10
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