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ZEKER VAN JE HAAR
Wij zijn als professioneel haarwerkerspecialist erkend 
lid van ANKO Haarwerken en aangesloten bij de 
Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. 
ANKO Haarwerken staat voor een professionele 
branche van haarwerkers en is zowel onder nemers
vereniging als keuringsinstituut voor alle professionele 
haarwerkers in Nederland. Lees op onze website www.
vdhh.nl meer over onze gedragscode.

SPECIALE HAIRLOUNGE
Omdat het bespreken en aanmeten van een haarwerk 
persoonlijk is en om discretie vraagt, proberen wij je 
zo goed mogelijk van dienst te zijn en op je gemak te 
stellen in de hairlounge, onze speciale haarwerkstudio. 
Zo kun je in alle rust en privacy de verschillende 
mogelijkheden en modellen met ons verkennen.  
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Al meer dan vier decennia is v/d Horst specialist in haarwerken. 

Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je prettig geholpen wordt 

door een ervaren medewerker in onze speciale hairlounge. We 

bieden een gevarieerd aanbod haarwerken, pruiken, toupets en 

haardelen voor zowel dames als heren, zodat je verzekerd bent 

van een bij jou passend en kwalitatief hoogwaardig haarwerk.

Daarnaast beschikken we over een ruim assortiment bandeaux 

en specialistische verzorgingsproducten voor haar en huid.



5V/D HORST HAARWERKEN VDHH.NL

ADVIES IN ONZE HAIRLOUNGE OF AAN HUIS

Wil je graag een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek?  
Of heb je graag dat wij bij je aan huis of in het ziekenhuis langs komen? 

Dat kan. Wij maken graag, doorgaans binnen drie werkdagen, een afspraak.
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Of er nu sprake is van natuurlijke 
of tijdelijke haaruitval door andere 
oorzaken of hoofdhuidproblemen, 
in veel gevallen hebben wij de 
kennis in huis om je een deskundig 
en vrijblijvend advies te geven. 

ALTIJD EEN PASSENDE 
OPLOSSING
Wij beschikken over een ruime 
voorraad pruiken, haardelen, 
shawls, hoofddoeken of bandeaux 
in verschillende prijscategorieën, 
waardoor wij je een snelle service 
kunnen bieden. Daarnaast leveren 
wij tevens maatwerk pruiken die 
geheel naar eigen wens gemaakt 
worden. Bovendien kun je voor 
het onderhoud van je bestaande 

haarstuk of voor informatie 
over een nieuw haarstuk of een 
verzorgingsproduct bij ons terecht. 

WAAR WIJ VOOR STAAN 
• Persoonlijk advies en 

betrokkenheid
• Privacy en rust in onze 

haarwerkstudio
• Vooraf duidelijkheid over 
 prijzen en vergoedingen
• Op afspraak geopend van 

maandag tot en met zaterdag
• In overleg een afspraak buiten 

onze openingstijden
• Bezoek aan huis of het in 

ziekenhuis mogelijk
• Het declareren van je haarwerk 

nemen wij voor je uit handen
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VERGOEDING DOOR VERZEKERAAR
Als je overweegt een pruik of haarwerk aan te schaffen 
is het verstandig dat je je vooraf goed laat voorlichten 
over wat voor jouw specifieke situatie de beste keuze 
is. Jouw verzekeraar kan afhankelijk van je pakket een 
tegemoetkoming in de kosten voor haar rekening 
nemen. Wij zoeken dat graag voor je uit en nemen de 
administratieve rompslomp uit handen door recht
streeks bij je verzekeraar te declareren. Bovendien 
informeren wij voor alle zekerheid bij je verzekeraar of je 
naast de basisvergoeding recht op extra vergoeding hebt.

ZES MAANDEN GARANTIE
Op alle door ons geleverde haarwerken geven wij 
een half jaar garantie. Mocht je na deze periode toch 
problemen ondervinden met je haarwerk, dan adviseren 
wij je zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen 
zodat wij snel een goede oplossing kunnen bieden.
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Een pruik 
of haarwerk
aanschaffen
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ECHT HAAR
Een haarwerk van echt haar is vaak 
duurder dan synthetisch haar. Ook 
kan het een beetje verbleken in 
de zon en voelt het warmer aan. 
Echt haar heeft meer onderhoud 
nodig dan synthetisch haar, het 
zal altijd geföhnd of gewatergolfd 
moeten worden en aan te raden 
is het te laten verzorgen door de 
haarwerkspecialist. Een groot 
voordeel van echt haar is dat het 
een zeer natuurlijke uitstraling 
geeft. Mensen om je heen hoeven 
immers niet te weten dat je een 
haarwerk draagt. Ook gaat een 
pruik van echt haar langer mee dan 
een synthetische pruik.

SYNTHETISCH HAAR
Een synthetisch haarwerk heeft 
een aantal grote voordelen.
Zo is het een stuk goedkoper dan 
echt haar, is het lichter, kleurvast 
en zeer gemakkelijk te wassen 
en in model te brengen. Ook 
heeft synthetisch haar een stuk 
minder onderhoud nodig en is 
het optisch vaak niet van echt te 
onderscheiden. Neem wel een 
pruik die bij je natuurlijke haar 
past, anders zal het onnatuurlijk 
overkomen. Een ‘nadeel’ van 
synthetisch haar is dat het een 
stuk hittegevoeliger is. Dit houdt 
in dat het geen hitte verdraagt van 
bijvoorbeeld een föhn, een stijltang 
of een krulset. Ook is het nodig 
speciale stylingproducten voor 
synthetisch haar aan te schaffen.
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KIEZEN VOOR ECHT 
OF SYNTHETISCH HAAR

HET BESTE ADVIES
De keuze tussen synthetisch en echt is  
niet altijd eenvoudig. We helpen je graag  
bij je keuze. Neem voor een goed advies  
contact op met v/d Horst Haarwerken.

Kies het haar 
dat het beste 
bij je past
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Trudy is al jaren haarwerkspecialiste bij v/d Horst. Ze heeft 
het vak aanvankelijk geleerd van Piet van der Horst en 
daarnaast door opleiding verder gespecialiseerd. “Piet was 
al meer dan veertig jaar geleden bezig met haarwerken.
In de beginjaren waren het vooral de mannenpruiken die 
aangemeten werden. Maar nu is het omgedraaid”, aldus 
Trudy. “Helaas hebben wij vooral veel vrouwelijke klanten 
die te maken hebben met kanker. Zij hebben als gevolg van 
de chemotherapie tijdelijk last van haarverlies en willen 
ondanks deze ziekte er toch graag goed uitzien. Het mooie 
van dit vak is om vrouwen (en mannen) weer te kunnen 
laten stralen en goed te laten voelen ondanks de ellende 
waar ze (tijdelijk) in zitten. Daar word ik gelukkig van!”

IN GOEDE HANDEN
Floor is inmiddels ook werkzaam in onze Hairlounge, de 
nieuwe aparte haarwerkruimte op de eerste verdieping, 
waar je in alle rust en privacy een vrijblijvend en 
kosteloos advies kan krijgen. “We merken dat de 
klanten het erg prettig vinden om in deze nieuwe, 
intieme, onlangs verbouwde salon worden geholpen. 
Wij hebben hier een ruime keuze aan pruikjes, 
haarwerken, bandeaux en shawls en kunnen daardoor 
soms zelfs nog dezelfde dag het haarwerk in orde 
maken. Maar uiteraard is het voor ons geen enkel 
probleem om ook in het ziekenhuis of aan huis langs te 
komen. We doen het graag.”
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Hoofdhuid in gezonde conditie

Gezond haar 
heeft een gezonde 
hoofdhuid nodig

Zodra een hoofdhuid niet in balans is, kunnen 

er haarproblemen ontstaan zoals dunner 

wordend haar of zelfs overmatig haaruitval. De 

verstoring van de hoofdhuid kan verschillende 

oorzaken hebben: chemotherapie, nawerking 

van een narcose, dieet, medicijngebruik of 

stress. Om dit tegen te gaan is het van belang 

om je hoofdhuid in gezonde conditie te houden.

SCOPE-ANALYSE
Als je last hebt van een haar of hoofdhuidprobleem 
geven wij je graag vrijblijvend advies middels een 
zogeheten Scopeanalyse in onze hairlounge. Door 
middel van een intakegesprek en een microscopisch 
onderzoek zijn we in staat de conditie van de hoofdhuid 

en haren goed te analyseren en kunnen we afhankelijk 
van de diagnose een goede behandelmethode 
adviseren.

BEHANDELING MET MEDICEUTICALS
Om tot maximale resultaten te komen werken wij  
met de verzorgende en herstellende producten 
van Mediceuticals®. Op basis van dermatologisch 
onderzoek ontwikkelen zij al sinds 1964 unieke 
dermatologische producten die het haar en de 
hoofdhuid in een optimale conditie brengen en 
houden. Mediceuticals® biedt voor uiteenlopende 
hoofdhuid en haarproblemen een behandeling. 
Denk aan een droge en schilferige hoofdhuid, dunner 
wordend haar, overmatig en ongewenst haaruitval 
of beschadigd haar. Maar ook voor de behandeling 
van eczeem, roos of psoriasis kunnen we dankzij 
onze kennis en ervaring het juiste product voor elke 
specifieke situatie bepalen en toepassen. 
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EEN HOOFDHUID ADVIES
SESSIE IN ONZE HAIRLOUNGE?

Bel voor een afspraak 0165 55 66 56 of 
stuur een email naar receptie@vdhh.nl



Onze Premium en Premium Plus haarwerken zijn 
ontwikkeld op basis van jarenlange kennis en ervaring 
op gebied van het maken van haarwerken en bieden je 
daarom een comfortabele pasvorm. Om je haarwerk 
in goede conditie en pasvorm te houden dient het 
haar regelmatig gekamd en gewassen te worden. De 
onderhoudsinstructies worden meegeleverd bij ieder 
haarwerk. Voor het gemak hebben we de belangrijkste 
instructies voor een goede verzorging en onderhoud 
kort samengevat. 

PREMIUM HAARWERKEN
Wassen: Reinig je haarwerk in lauwwarm water 
en gebruik daarvoor uitsluitend een speciale 
haarwerkshampoo. Verzorgen: Gebruik na het wassen 
altijd haarwerkconditioner en spoel het haarwerk 
daarna goed uit in lauwwarm water. Of gebruik een 
haarwerkspray, die je niet hoeft uit te spoelen. 

Drogen: Dep het haarwerk rustig droog in een handdoek. Niet wringen 
of draaien! Schud het haarwerk uit en laat het natuurlijk drogen op een 
passend pruikenkopje. Kleuren: Premium en premium Plus haarwerken 
kunnen niet gekleurd worden. Let op: Vermijd blootstelling aan hitte,  
zoals haardrogers, krultangen, warm water rollers, ovens etc.

PREMIUM PLUS HAARWERKEN 
Drogen: Een Premium Plus haarwerk kun je desgewenst dorgen met een 
föhn op lage temperatuur. Stylen: Om een Premium Plus haarwerk te 
stylen kun je speciale verzorgingsproducten gebruiken. Dit zogeheten 
flexifibre haarwerk kan bewerkt worden met een föhn, stylers of rollers.
Let op: De maximum temperatuur bedraagt 140°C, dus de styler en/
of föhn die je gebruikt dient een regelbare temperatuur mogelijkheid te  
hebben. Indieen je hogere temperaturen gebruikt, kun je de vezel definitief 
beschadigen.

EXTRA HOUVAST
Haarwerken hebben over het algemeen een stevige pasvorm. Een beetje 
regen is dus zeker geen probleem. Voor extra zekerheid kun je op dagen 
met veel wind de elastische bandjes in de nek aantrekken. Voor nog meer 
houvast kun je ook speciale zelfklevende tape aanbrengen. 

SHAWLS EN BANDEAUX
Als je (even) geen pruik wenst te dragen, zijn er ook mooie shawls, 
hoofddoeken of bandeaux. Wij hebben een ruim assortiment waaruit  
je kan kiezen. Is de gewenste kleur niet aanwezig dan kunnen we deze  
voor je bestellen.
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Kwalitatief haarwerk is niet zo kwetsbaar als je wellicht zou 

denken. Je doet er wel verstandig aan het in goede conditie te 

houden zodat het langer meegaat. Naast het regelmatig kammen 

en wassen draagt het gebruik van speciale verzorgingsproducten 

ook bij aan een langere levensduur van jouw haarwerk.

Zorg goed voor je haar
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