
GEL
Gel nagels worden ook wel "Nails by lamplight" 
genoemd, omdat gel moet uitharden in een 
speciale UV of LED lamp. Met gel kunnen zeer 
mooie, dunne en sterke kunstnagels gemaakt 
worden, die niet van echt te onderscheiden zijn.

ACRYL
Bij het maken van acryl nagels wordt vloeistof met 
poeder vermengd; hiermee kunnen eveneens 
heel mooie dunne, natuurlijk ogende en zéér 
sterke nagels gemaakt worden.

ALL ROUND NAILSTYLING & MASTER OPLEIDING
Dit zijn onze uitgebreidste kunstnagel opleidingen. 
Je leert werken met zowel gel als acryl. Deze 
Allround- en Master opleiding zijn inclusief proef-
examens en examens.

CERTIFICAAT/ DIPLOMA
Na afloop van de acryl en gel opleidingen 
ontvang je een certificaat van deelname.

Twee keer per jaar wordt er een examen afgeno-
men. Als je voldoende punten behaalt tijdens dit 
examen ontvang je een diploma en een deur-
schild waarop staat dat je erkend Arrow Nails 
nagelstyliste bent! Indien je niet voldoende 
punten behaalt op het examen is er altijd een 
mogelijkheid tot herkansen.

CRKBO
CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). 
A.B. Nails is een CRKBO geregistreerde onderwijs
instelling en voldoet aan de eisen van het CRKBO 
om btw-vrije opleidingen aan te bieden.

LESSEN
Onze opleidingen zijn 1 keer per week op maandag, 
donderdag of op zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 
uur. De lessen worden gegeven aan de Meester 
Cornelisstraat 26 in Haarlem. Er is voldoende GRATIS 
parkeergelegenheid! Aan het begin van de oplei-
ding ontvang je een uitgebreide informatiemap 
met alle lesstof die behandeld wordt in de lessen.

MODELLEN
Tijdens de lessen oefen je op een model. Je dient 
zelf zorg te dragen voor het vinden van geschikte 
modellen. In de eerste les heb je nog géén model 
nodig. Je kunt meerdere keren hetzelfde model 
meenemen. Wat voor model je nodig hebt voor 
een bepaalde les, wordt aangegeven in de lesin-
deling.

PRODUCTEN EN PRODUCTENPAKKETTEN
Gedurende de opleiding heb je producten nodig 
om mee te werken. Je werkt met je eigen produc-
ten en dient daarvoor het productenpakket en de 
workshop productenpakketten bij A.B. Nails aan te 
schaffen. Deze pakketten zijn door A.B. Nails met 
de grootste zorg samengesteld, speciaal voor de 
opleidingen. Het productenpakket neem je na de 
eerste les mee naar huis, zodat je direct kunt gaan 
oefenen wat je geleerd hebt.
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  opleiding
ACRYL basis nagelstyliste

       Prijs is incl. acryl productenpakket

Opleiding:   inclusief certificaat
Aantal dagen: 6 dagen/ 1 dag pw 
Tijd:   10.00 tot 16.00 uur

Tijdens deze opleiding behandelen we o.a.:
•  Nagel opbouw en hygiëne
•  Verlengen van de nagels met tips
•  Opbouwen van de nagel met een
    sjabloon en acryl
•  Natural en French manicure nagels maken
    (Nude kleur en blank nagelbed met witte  
    vrije rand)
•  Modelvijlen in verschillende vormen en    
     afwerken van de nagels

opleiding
GEL basis nagelstyliste

     Prijs is incl. gel productenpakket
 
Opleiding:   inclusief certificaat
Aantal dagen: 6 dagen/ 1 dag pw 
Tijd:   10.00 tot 16.00 uur

Tijdens deze opleiding behandelen we o.a.:
•  Nagel opbouw en hygiëne
•  Verlengen van de nagels met tips
•  Opbouwen van de nagel met een      
    sjabloon en (glitter) gel
•  French Manicure nagels maken
    (blank nagelbed, witte vrije rand)
•  Modelvijlen in verschillende vormen en  
    afwerken van de nagels

Je kunt na de 6 daagse basis opleiding ook 
losse lesdagen reserveren. De kosten zijn
dan € 89,- per losse les. 

opleiding
ADVANCED nagelstyliste acryl

Prijs is incl. acryl productenpakket

ADVANCED nagelstyliste gel
       € 1.141,- Prijs incl. gel productenpakket

Aantal dagen:  9 dagen/ 1 dag pw 
Tijd:   10.00 tot 16.00 uur

Je start met de 6 daagse acryl of gel 
opleiding zoals eerder beschreven, de 
volgende onderdelen worden daar aan 
toegevoegd:

•  Het maken van full color coffin shaped      
    gel/acryl nagels met sjablonen
•  Theorie les waarin de complete anatomie  
    en probleemnagels worden behandeld
•  Behandelen van een nagelbijtnagels 
    en probleemnagels

Na afronding van de 9 daagse opleiding kun 
je je inschrijven voor het examen.

                        Deelname aan het examen
kost € 125,- inclusief het

gratis proefexamen.

€ 829,-

€ 874,-

€ 1096,-



 opleiding
ALL ROUND nagelstyliste

         Prijs is incl. all round productenpakket
         en Spa manicure pakket 

Aantal dagen: 18 dagen/ 1 dag pw 
Tijd:   10.00 tot 16.00 uur

Je start met de 9 daagse advanced acryl 
opleiding zoals eerder beschreven, daarna 
volgen 4 dagen gel applicatie.

•  1 workshop Spa Manicure
•  1 examen acryl met gratis proefexamen
•  1 examen gel met gratis proefexamen

 producten ACRYL PAKKET

Het acryl pakket heb je nodig voor de Basis opleiding Acryl en voor de Advanced opleiding Acryl.
Inhoud: Manicure borstel - Cuticle pusher - Desinfectie spray - Nagellak remover - Aceton - 
Dehydrator - Primer pen - 1x Buffervijl - 1x Polijstvijl - 10x Vijlen - 1x Emery Board vijl - 1x White 
block - Pinch pincet - Sjablonen - Dappen dish - Acryl vloeistof - Acryl penseel - Penseel reiniger 
- Acryl poeder white - Acryl poeder pink - Acryl poeder clear - Acryl poeder cover pink - Tip 
knipper - schaartje - Brush on glue - Doos natural tips - Nail wipes - Table towels - Oefenvinger - 
Cuticle oil. 

producten GEL PAKKET

Het gel pakket heb je nodig voor de Basis opleiding Gel en voor de Advanced opleiding Gel.
Inhoud: Manicure borstel - Cuticle pusher - Desinfectie spray - Nagellak remover - Dehydrator - 
Gel cleanser - Gel penseel - Builder gel - White gel - Cover pink gel - Non Sticky top gel - 2x glitter 
- 10x Vijlen - 1x Emery Board vijl - 1x White block - Pinch pincet - Sjablonen - Tip knipper - schaartje 
- Brush on glue - Doos natural tips - Nail wipes - Table towels - Gel sponsjes – Rose wood sticks - 
UV/LED lamp - Oefenvinger - Cuticle oil.

producten ALL ROUND PAKKET

Het allround pakket heb je nodig voor de Professional opleiding, de All round opleiding en de 
Master opleiding. Inhoud: Manicure borstel - Cuticle pusher - Desinfectie spray - Nagellak 
remover - Aceton - Gel cleanser - Dehydrator - Primer pen - 1x Buffervijl - 1x Polijstvijl - 10x Vijlen - 
1x Emery Board vijl - 1x White block - Pinch pincet - Sjablonen - Dappen dish - Acryl vloeistof - 
Acryl penseel - Penseel reiniger - Acryl poeder white - Acryl poeder pink - Acryl poeder clear - 
Acryl poeder cover pink - Tip knipper  - schaartje - Brush on glue - Doos natural tips - Nail wipes - 
Table towels - Oefenvinger - Cuticle oil - Gel penseel - Builder gel - White gel - Cover pink gel - Non 
Sticky top gel - 2x glitter - Gel sponsjes - Rose wood sticks - UV/LED lamp.

 opleiding
MASTER nagelstyliste

         Prijs is incl. productenpakketten,
                    excl. freesmachine

Aantal dagen: 21 dagen/ 1 dag pw 
Tijd:   10.00 tot 16.00 uur

Deze Master opleiding is opgebouwd uit 
de 18 daagse allround opleiding.

•  1 workshop snelheid en perfectietraining
•  1 workshop run je salon/ salon management 
•  1 workshop elektrisch vijlen

€ 1937,-

€ 295,-

€ 340,-

€ 495,-

€ 2.319,80 



www.abnails.nl

 

 LES DAG      OPDRACHT      MODEL
 1                  Product uitleg/ natural tips & pink/clear  Geen model
 2                  Natural tips & cover pink/ clear & almond shape  Normale nagels
 3                  Natural tips & french manicure    Normale nagels
 4                  Natural tips/ sjablonen & french manicure  Normale nagels
 5                  Nabehandelen      2 weken acryl
 6                  Sjablonen & french manicure    Normale nagels

                     Basis opleiding = 6 dagen

 7                  Sjablonen & cover pink/ Gel Polish & coffin shape Normale nagel
 8                  Nagelbijter/ probleemnagels/ nagelbedverlenging Nagel bijter
 9                  Theorieles       Geen model

                     Advanced opleiding = 9 dagen

 10                Gel: Product uitleg/ natural tips & pink/ glitter  Geen model
 11                Gel: Natural tips & french manicure                          Normale nagels
 12                Gel: Sjablonen & french manicure    Normale nagels
 13                Gel: Nabehandelen     2 weken gel
 14                Spa Manicure       Geen model
 15                Proefexamen acryl     Normale nagels
 16                Acryl examen      Normale nagels
 17                Proefexamen gel     Normale nagels
 18                Gel examen  
      
                     All Round opleiding = 18 dagen

 19                Snelheid- & perfectie training    Geen model
 20                Run je salon/ salon management   Geen model
 21                Elektrisch vijlen      Model (zie bev.)
                     
                     Master opleiding = 21 dagen

Al onze opleidingen zijn in renteloze termijnen te betalen. 

LESINDELING
VOOR DE
OPLEIDINGEN:


