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Wat kost een haarwerk?
De kosten van een haarwerk zijn zeer 

verschillend. Deze prijsverschillen zijn 

afhankelijk van het type haarwerk, de 

haarkwaliteit en het merk dat het 

haarwerk levert. Wij bieden u graag een 

vrijblijvende prijsbepaling die inzicht geeft 

van een haarwerkoplossing.  

Kosten en vergoedingen

Vergoedingen
Wanneer u vanwege een medische reden besluit een haarwerk aan te schaffen, heeft u 

recht op een vergoeding via uw zorgverzekeraar.

Wij zijn erkend door de Nederlandse ziektekostenverzekeringen. Wij kunnen u inzicht 

geven in de verschillende vergoedingen en helpen ook graag bij het aanvragen hiervan.

In veel gevallen kunnen wij, indien nodig, uw declaratie geheel afhandelen.

Erkend lid van de SEMH
Haarwerkstudio Zijlstra biedt u een garantie van vakmanschap, kwaliteit en service, die 

erkend wordt door zorgverzekeraars. Ook is onze studio erkend lid van de SEMH.

De SEMH kwalificeert haarwerkers in de gezondheidszorg en waarborgt de kwaliteit van 

de diensten die zij aan consumenten leveren.

De door SEMH erkende haarwerkers voldoen aan strenge eisen en leveren dan ook 

kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen.
Haarwerken & pruiken

www.haarmode-zijlstra.nl



Zijlstra Haarmode en Haarwerken

Vakmanschap
Haarwerkstudio Zijlstra biedt, naast zijn 

gerenommeerde dames- en herenkapsalon, 

kwalitatief hoogstaande haarwerken en 

pruiken. Onze op maat gemaakte haarwerken 

zijn niet te onderscheiden van echt haar.

Wij werken uitsluitend met producten van 

hoogwaardige kwaliteit en beschikken over 

een uitgebreide collectie voor zowel dames 

als heren. Wij zijn op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen op het gebied van 

haarwerken en pruiken, zodat wij u 

uitmuntend vakmanschap kunnen bieden.

Wij staan te allen tijde voor u klaar met een 

deskundige en vriendelijke service. In onze 

aparte behandelruimte kunnen wij u discreet 

en persoonlijk adviseren over de 

verschillende mogelijkheden.

Iedere haarwerkwens is gebaseerd op een 

unieke, persoonlijke situatie. Bij ons kunt u 

terecht voor geheel op maat gemaakte 

haarwerken van uitstekende kwaliteit.

Begeleiding
Het team van haarwerkstudio 

Zijlstra is zeer betrokken bij 

zijn klanten. Wij leveren graag 

een deskundige oplossing 

voor uw wens. 

Wij zorgen ervoor dat onze 

klanten een gastvrije en 

vriendelijke service ervaren 

wanneer ze onze haarwerk-

studio bezoeken. Ook na de 

aankoop van uw haarwerk 

blijven wij u persoonlijk 

begeleiden.

Onderhoud van uw haarwerk
Haarwerkstudio Zijlstra heeft een breed assortiment professionele verzorgingsproducten 

voor het onderhoud en de verzorging van haarwerken. Wij adviseren u graag over de 

beste verzorging van uw haarwerk.

Bekijk onze webshop voor geschikte verzorgingsproducten: www.hairtape.nl

“Wij nemen graag de tijd om op discrete wijze uw wensen te 
inventariseren en tot uitvoering te brengen. Betrokken, 
deskundig en indien nodig op korte termijn.”

Maatwerk
Haarwerkstudio Zijlstra levert maatwerk 

van 100% echt Europees haar, synthe-

tisch haar en haarwerken van hair blend 

en cyberhair.

Wij beschikken over een ruime collectie 

haarwerken, haardelen en pruiken voor 

zowel medische als cosmetische 

toepassingen.

U kunt bij ons ook terecht voor perma-

nente bevestiging door middel van 

verlijming of voor het micro-point 

systeem.

Wij bieden u graag persoonlijk advies en 

knippen en modelleren uw haarwerk 

geheel naar wens.

Passende oplossing
Er zijn verschillende oorzaken voor 

versnelde haaruitval zoals:

     Erfelijkheid

     Hormonen

     Medicijnen

     Alopecia Androgenetica 

     (haarverlies bij mannen en

     vrouwen)

     Alopecia areata (lokale kaalheid)

     Brandwonden

     Medische behandeling 

     (zoals bestraling of 

     chemotherapie)

Wij ontvangen klanten met uiteenlopen-

de behoeften. Voor elke situatie bieden 

wij een deskundige haarwerkoplossing 

en een persoonlijke begeleiding.

Onze werkwijze
Iedere haarwerkoplossing is 

persoonlijk en vereist maatwerk. 

Wij informeren u in een persoonlijk 

gesprek graag over de mogelijkheden, 

geheel vrijblijvend en zonder enige 

verplichting.

Tijdens het gesprek nemen we uw 

wensen door en laten wij u op een 

vakkundige manier de verschillende 

haarwerkoplossingen zien. Om uw 

privacy te waarborgen hebben we een 

aparte behandelruimte, waar u in alle 

rust de mogelijkheden kunt bekijken.

“Door alopecia areata was het voor mij bijna niet meer mogelijk om er goed verzorgd 

uit te zien. Dat veroorzaakte veel onzekerheid, vooral in mijn werk. Na ruim 30 jaar 

niet meer naar een kapper te hebben gedurfd, mocht ik via Maurice ervaren dat je 

niet alleen prima geholpen kunt worden met een haarwerkje, maar dat er eigenlijk 

ook niets is om zo overstuur over te zijn: de persoonlijke begeleiding was fantastisch! 

Dit is gewoon het begin van een nieuw leven.” - Diana

Natuurlijk zijn familieleden of 

vrienden ook van harte welkom. 

Zij kunnen u immers helpen met het 

maken van een weloverwogen keuze. 

We ontvangen u graag.

Indien u niet in staat bent om naar ons 

toe te komen, bezoeken wij u gerust 

thuis of op een andere locatie.


