OPLEIDINGEN

Welkom bij Moninails opleidingen
Moninails is een opleidingsins-tuut met ervaring in het nagelstyling vak. Door de jaren ervaring, regelma-ge
bijscholing en directe betrokkenheid bij de nagelstudio's, weet Moninails welke aandacht en ondersteuning een
nagelstyliste nodig hee>. Alle opleidingen worden gegeven door een docente die volgens de normen van VIPNaildesign is opgeleid. Door de zorgvuldige samenstelling van de opleidingen ben je verzekerd van een
kwaliteitsopleiding. Immers een goede basis is het begin van een succesvolle carrière.
Omdat persoonlijke aandacht erg belangrijk is nemen er maximaal 4 cursisten deel aan een opleiding. Zo krijgt een
ieder de persoonlijke aandacht die zij nodig hee> om het vak goed te kunnen leren. Hierin onderscheidt Moninails
zich van de reguliere opleidingscentra, waarbij de lessen klassikaal behandeld worden. Ook na het voltooien van
de opleiding staan wij voor je klaar om je te helpen een goedlopende salon te starten en je te ondersteunen bij
eventuele problemen/vragen.
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Nagelstyling gel
Tijdens de opleiding nagelstyling gel leren wij je stap voor stap hoe mooie gelnagels te s-leren van topkwaliteit.
Naast de benodigde theore-sche kennis, leer je het maken van french manicure nagels, naturel nagels, het
verstevigen van de natuurlijke nagels, de behandeling bij een nagelbijter, het werken op -ps en sjablonen en
wordt de nagelbedverlengingstechniek bijgebracht. Tevens leer je de opvultechniek, zowel met de hand als met de
elektrische vijl. Voor de opleiding nagelstyling gel zijn in totaal 3 modellen nodig.
De opleiding nagelstyling gel bestaat uit 8 lessen die verdeeld worden over 5 weken. Lessen worden gegeven van
maandag tot en met donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur.
Er zijn verschillende pakkeXen met producten verkrijgbaar. Brons, zilver en als aanvulling een goudpakket.
Natuurlijk kun je met een brons pakket starten en andere producten los bijbestellen. Voor de inhoud van de
pakkeXen zie onze website.

Brons

Zilver

Goud

Lesgeld 8 lessen incl. examen

€ 725,-

€ 725,-

Beide pakkeXen

Productpakket

€ 335,-

€ 405,-

Aanvulling +

Totaal

€ 1060,-

€ 1130,-

twv. € 420,-

De prijzen zijn inclusief 21% BTW

Moninails Opleidingen | de Lingst 80 | Haelen | 0475-594128 / 06-51283862
info@moninails.nl
Kamer van Koophandel : 14121568
BTW nr : NL158731244B01 | IBAN : NL12 RABO 01599.24.030

Nagelstyling acryl
Tijdens de opleiding nagelstyling acryl leren wij stap voor stap hoe mooie acrylnagels te s-leren van topkwaliteit.
Naast de benodigde theore-sche kennis, leer je het maken van french manicure nagels, naturel nagels, het
verstevigen van de natuurlijke nagels, de behandeling bij een nagelbijter, het werken op -ps en sjablonen en
wordt de nagelbedverlengingstechniek bijgebracht. Je krijgt al deze verschillende opzetmethoden aangeleerd
volgens de originele Amerikaanse one-ball methode.
Tevens leer je de opvultechniek, zowel met de hand als met de elektrische vijl. Voor de opleiding nagelstyling acryl
zijn in totaal 3 modellen nodig.
De opleiding nagelstyling acryl bestaat uit 8 lessen die verdeeld worden over 5 weken. Lessen worden gegeven van
maandag tot en met donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur.

Er zijn verschillende pakkeXen met producten verkrijgbaar. Brons, zilver en als aanvulling een goudpakket.
Natuurlijk kun je met een brons pakket starten en andere producten los bijbestellen. Voor de inhoud van de
pakkeXen zie onze website.

Brons

Zilver

Goud

Lesgeld 8 lessen incl. examen

€ 725,-

€ 725,-

Beide pakkeXen

Productpakket

€ 285,-

€ 370,-

Aanvulling +

Totaal

€ 1010,-

€ 1095,-

twv. € 420,-

De prijzen zijn inclusief 21% BTW
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Allround nagelstyling
De opleiding allround nagelstyling is een combina-e van de opleidingen nagelstyling gel en nagelstyling acryl. De
opleiding allround nagelstyling is uitermate geschikt als je professioneel aan de slag wilt als nagelstyliste.
Omdat je zowel de gel als acryltechniek beheerst kunnen alle klanten een behandeling op maat geboden worden.
Voor de opleiding allround nagelstyling zijn in totaal 6 modellen nodig. De opleiding allround nagelstyling bestaat
uit 16 lessen die verdeeld worden over 10 weken. Lessen worden gegeven van maandag tot en met
donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur.
Er zijn verschillende pakkeXen met producten verkrijgbaar. Brons, zilver en als aanvulling een goudpakket.
Natuurlijk kun je met een brons pakket starten en andere producten los bijbestellen.
Voor de inhoud van de pakkeXen verwijzen wij naar de website.

Brons

Zilver

Goud

Lesgeld 8 lessen incl. examen

€ 1350,-

€ 1350,-

Beide pakkeXen

Productpakket

€ 580,-

€ 735,-

Aanvulling +

Totaal

€ 1930,-

€ 2085,-

twv. € 420,-

De prijzen zijn inclusief 21% BTW
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Nagelstyling Master
De opleiding master nagelstyling is de meest complete opleiding die wij te bieden hebben. Naast de nagelstyling
allround kun je de basistechnieken voor nail-art, manicure en french pedicure leren.
Voor de opleiding nagelstyling master zijn in totaal 8 modellen nodig. De opleiding master nagelstyling is uitermate
geschikt als je professioneel aan de slag wilt als nagelstyliste. Omdat je naast de nagelstyling allround ook de nailart, manicure en french pedicure beheerst kunnen alle klanten een behandeling op maat geboden worden. De
opleiding master nagelstyling bestaat uit 17-19 lessen die verdeeld worden over circa 11-13 weken. Lessen worden
gegeven van maandag tot en met donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur.
Er zijn verschillende pakkeXen met producten verkrijgbaar. Brons, zilver en als aanvulling een goudpakket.
Natuurlijk kun je met een brons pakket starten en andere producten los bijbestellen. Voor de inhoud van de
pakkeXen zie onze website.
Ongeveer 2 weken na het afronden van deze opleiding wordt het examen afgenomen door Patricia Reedijk van het
hoofdkantoor van VIP-Naildesign en als dit met een voldoende afgesloten wordt, ontvang je het cer-ﬁcaat
nagelstyling gel, het cer-ﬁcaat acryl, het diploma allround en een deurschild. De cer-ﬁcaten Nail-art, manicure of
French pedicure ontvang je na aﬂoop van deze modules.
De Nagelstyling Master kan in termijnen betaald worden en wel als volgt :
Termijn 1 : € 725,- + het allroundpakket naar keuze.
Termijn 2 : € 625,De volgende betalingen zijn de kosten van de te volgen les met gekozen bijbehorend pakket. De nagelstyling
master is dus geheel naar eigen wens samen te stellen qua lessen en qua pakkeXen. Je kunt een oﬀerte aanvragen
aan de hand van je wensen. De prijs van de nagelstyling master varieert door de keuze van het materialenpakket
van € 2050,- tot € 2785,Vraag gerust een oﬀerte aan voor jouw opleiding op maat.
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PerfecUetraining gel/acryl
De perfec-etraining is bedoeld voor nagelstylistes die eerder (elders) een opleiding gevolgd hebben en een
tekortkoming van kennis beziXen voor bepaalde punten van het vak of weer even de puntjes op de i gezet willen
hebben. De perfec-etraining kan zowel voor gel als acryl gedaan worden.
Aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek bepalen we samen voor welke aspecten van het vak extra
ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: werken op -ps, werken met sjablonen, behandeling bij
nagelbijters, vijltechniek, werken met de frees, nagelbedverlengingstechniek, nabehandeling, enz, enz. Ook voor
herintredende nagelstylistes is dit een prima begin om weer een doorstart te maken. Ook voor ervaren stylistes
die graag de reverse techniek (one-ball methode) willen leren is dit mogelijk -jdens de perfec-etraining acryl.
De perfec-etraining bestaat uit 4 lessen. Tijdens les 1 en 2 word van je gevraagd een nieuwe set kunstnagels te
plaatsen. Deze twee sets gaan we nabehandelen in les 3 en 4. Tussen de eerste 2 lessen en de laatste twee lessen
laten we daarom minimaal 2 en maximaal 4 weken ruimte. Voor de perfec-etraining zijn in totaal 2 modellen
nodig. Lessen worden gegeven van maandag tot en met donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur. Lesdagen
worden in onderling overleg ingepland, binnen de bestaande cursuslessen of andere data. Je kunt deze lessen in
groepsverband volgen of 1:1 trainen.
Lesgeld perfecUetraining Acryl incl. basis materialenpakket acryl bestaande uit : acryl-penseel, probonding, acryl
coverpink 45 gr, acryl white 45 gr, acrylic liquid 250 cc.
€ 412,- in groepsverband
€ 480,- individueel 1:1
Lesgeld perfecUetraining Gel incl. basis materialenpakket gel bestaande uit : gel-penseel, probonding,
base gel 15 gr, coverpink gel 15 gr, white gel 15 gr, build pink gel 15 gr en no whipe gloss gel.
€ 460,- in groepsverband
€ 528,- individueel 1:1
Het pakket kan al-jd naar wens uitgebreid worden.
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Manicure
Tijdens de opleiding manicure leer je stap voor stap hoe je een ontspannende en verzorgende
manicurebehandeling kunt uit voeren. Naast de benodigde theore-sche kennis, leer je de juiste vijltechniek, hand
en onderarmmassage, handverzorging, nagelriemverzorging, nagelverzorging van zowel natuurlijke als kunstnagels
en krijg je alles bijgebracht omtrent de paraﬃne-behandeling. Voor de opleiding manicure zijn geen modellen
nodig omdat deze les geoefend word op medecursisten.
De opleiding manicure is uitermate geschikt als uitbreiding van het vak nagelstyliste, maar ook voor bv kapsters,
schoonheidsspecialistes en pedicures een uitgelezen kans om extra klanten en inkomsten binnen te halen.
De opleiding manicure bestaat uit 1 avondvullende les. Lessen worden gegeven van maandag tot en met
donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur.
Er zijn verschillende pakkeXen met producten verkrijgbaar. Brons en zilver. De inhoud van de pakkeXen zijn te zien
op onze website.

Brons

Zilver

Lesgeld

€ 76,-

€ 76,-

Productpakket

€ 80,-

€ 155,-

Totaal

€ 156,-

€ 231,-

De prijzen zijn inclusief 21% BTW
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French Pedicure
Tijdens de workshop french pedicure leer je stap voor stap hoe je binnen zeer korte -jd (circa 50 minuten) french
teennagels kunt s-leren, met behulp van gel, waar de klant 6 tot 8 weken plezier van zal hebben. Voor deze
workshop is het niet noodzakelijk het gelsysteem al te beheersen aangezien de werkwijze verschilt ten opzichte
van de vingernagels. Voor de workshop french pedicure is een model nodig.
French pedicure is uitermate geschikt als uitbreiding van het vak nagelstyliste en pedicure, maar ook voor bv
schoonheidsspecialistes een uitgelezen kans om nieuwe klanten en dus extra inkomsten te verwerven.
De workshop french pedicure bestaat uit 1 avondvullende les. Lessen worden gegeven van maandag tot en met
donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur.
Voor deze module heb je niet veel aanvullende producten nodig als je al nagelstyliste bent. Heb je echter nog geen
gelproducten dan raden wij een van de materialenpakkeXen aan. Er zijn verschillende pakkeXen met producten
verkrijgbaar. Brons en zilver.
Lesgeld inclusief Soak-oﬀ gel en gel-penseel : € 150,Indien je een pakket nodig hebt dan zijn de prijzen:
Brons

Zilver

Lesgeld + basispakket

€ 150,-

€ 150,-

Productpakket

€ 145,-

€ 210,-

Totaal

€ 295,-

€ 360,-

De prijzen zijn inclusief 21% BTW

Moninails Opleidingen | de Lingst 80 | Haelen | 0475-594128 / 06-51283862
info@moninails.nl
Kamer van Koophandel : 14121568
BTW nr : NL158731244B01 | IBAN : NL12 RABO 01599.24.030

Nail-art
Tijdens de opleiding nail-art leer je stap voor stap de basistechnieken van de nail-art. Naast de benodigde trucs en
theore-sche kennis, leer je o.a. inlay, faden, het werken met colorgels, het mixen van gliXers, marbelen en het
maken van snelle designs. Kortom: je leert de opbouw van een nail-art, welke materialen er zijn, hoe ze te
gebruiken, en de verschillende technieken. Met deze kennis en je eigen crea-viteit kun je alle gewenste nail-art
maken. Voor de opleiding nail-art zijn geen modellen nodig omdat deze les geoefend word op -ps.
De opleiding nail-art is uitermate geschikt als uitbreiding van het vak nagelstyliste. De opleiding nail-art bestaat uit
1 avondvullende les en wordt gegeven van maandag tot en met donderdagavond van 19.00 tot circa 22.00 uur.
Omdat over smaak niet te twisten valt bieden wij, in plaats van een standaard materialen-pakket, een cadeaubon
aan ter waarde van € 50,- (incl. BTW) die je na aﬂoop van de les vrij kunt besteden aan nail-art producten naar
eigen keuze. Of je nu kiest voor coloracryl, kleuren gel, gliXers of toch liever iets anders; de keuze is aan jou.
Tijdens de les kun je gebruik maken van de nail-art producten die door ons beschikbaar worden gesteld.
Lesgeld : € 127,incl. cadeaubon voor Nailart-producten twv. € 50,- (incl. BTW)
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Gellak :
Tijdens de workshop Gellak leer je stap voor stap om binnen zeer korte -jd (circa 45 minuten) de natuurlijke
nagels te verstevigen en te voorzien van een lang houdbare kleur met behulp van gellak, waar de klant 2 tot 4
weken plezier van zal hebben, zonder dat het aoladdert of verkleurt. Naast het perfect lakken van de nagels leer
je ook alle andere mogelijkheden die gellak te bieden hee>, zoals onder andere het verwerken van gliXers en
nailartproducten en special eﬀects. Voor deze workshop is het niet noodzakelijk om ervaring in de nagelstyling te
hebben. Voor de workshop gellak is geen model nodig.
Gellak is uitermate geschikt als uitbreiding van het vak nagelstyliste en pedicure, maar ook voor bv
schoonheidsspecialistes en kapsters een uitgelezen kans om nieuwe klanten en dus extra inkomsten te
verwerven. Voor deze cursisten hebben wij een aangepaste reader gemaakt met extra informa-e.
De workshop Gellak bestaat uit 1 les. Lessen worden gegeven van maandag tot en met donderdag in de
avonduren van 19.00 tot circa 22.00 uur. Na het afronden van deze opleiding ontvang je het cer-ﬁcaat Gellak.
Als je reeds de standaard gelproducten bezit hoef je voor deze workshop niet het gehele materialenpakket aan te
schaﬀen. Heb je nog geen gelproducten dan raden wij een materialenpakket aan.
Lesgeld inclusief 1 ﬂesje gellak base/top en 2 ﬂesjes
gellak kleur naar keuze. € 125,-

Brons

Zilver

Lesgeld + basispakket

€ 125,-

€ 125,-

Productpakket

€ 145,-

€ 195,-

Totaal

€ 270,-

€ 320,-

De prijzen zijn inclusief 21% BTW
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FAQ: veel gestelde vragen :
Hieronder staan een aantal veel gestelde vragen. Staat de vraag er niet bij, mail of bel ons dan gerust voor meer
informa-e. info@moninails.nl of 0475-594128
Welke opleidingen worden er gegeven en wanneer? :
Het hele jaar door gee> Moninails de opleidingen nagelstyling gel, nagelstyling acryl, allround nagelstyling,
manicure, nail-art, master nagelstyling en french pedicure. Lessen worden gegeven van maandag tot en met
donderdag van 19.00 tot circa 22.00uur. In de cursusagenda op www.moninails.nl opleidingen staan de data
waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.
Wanneer moet ik een model meebrengen? :
Bij de opleiding nagelstyling gel/acryl zijn 3 modellen nodig. Les 1 bestaat voornamelijk uit theorie en oefening met
het product gel/acryl, hier is geen model voor nodig. Tijdens les 2 wordt bij het eerste model de eerste hand
voorzien van kunstnagels met -pverlenging, en de andere hand een dag later. Les 2 en 3 vallen dus in 1 week. We
verdelen dit over 2 lessen omdat een hele set plaatsen nog veel energie en inspanning vergt hierdoor zou de
aandacht verslappen. Het tweede model komt mee -jdens les 4 voor het plaatsen van de eerste hand kunstnagels
met sjabloonverlenging, de tweede hand doe je zelfstandig thuis. Op deze manier heb je de verplich-ng te ervaren
of je het ook zonder de hulp van de docente redt. Les 5 en 6 vallen in 1 week en ga je verspreid over 2 avonden de
nabehandeling leren en wordt de elektrische vijl gebruikt. Les 7 en 8 vallen in 1 week en er wordt in 1 les een
complete set gezet. les 8 worden de nagels gelakt en sluiten we af met een evalua-e. Bij de allround/master
opleiding word het bovenstaande schema herhaald met 3 nieuwe modellen.
Kan iedereen een opleiding volgen bij Moninails? :
Ja, iedereen kan bij Moninails een opleiding volgen. Er is geen speciale vooropleiding nodig. Jong en oud, man of
vrouw, nieuwkomer of ervaren. Omdat Moninails op persoonlijk niveau les gee>, en niet klassikaal, is de opleiding
door iedereen goed te volgen.
Krijg je ook een cerUﬁcaat na de opleiding? :
Na het afronden van de opleiding krijgt iedere cursist een cer-ﬁcaat. De cer-ﬁcaten nagelstyling gel en nagelstyling
acryl behalen de cursisten door na het afronden van de opleiding deel te nemen aan het examen dat door VIP
naildesign zelf afgenomen word. Tijdens dit examen dienen de cursisten binnen een -jdsbestek van maximaal 3,5
uur, bij een door zichzelf meegebracht model, een set french manicure nagels te plaatsen (lengte naar eigen wens).
1 hand wordt geplaatst op -ps, 1 hand op sjablonen. De examens worden in groepjes van 4 cursisten gehouden
zodat er een goede controle -jdens het werk is en niet alleen naar een eindresultaat gekeken word.

Tegemoetkoming in de studiekosten? :
Nagelstyliste is een vrij beroep en word niet door de Nederlandse overheid erkend. Je kunt dus ook geen
studieﬁnanciering krijgen voor deze opleiding. Wel is het mogelijk voor mensen die uitkeringsgerech-gd zijn, via de
uitkerende instan-e een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Moninails is door het UWV erkend als
opleidingsins-tuut. Voor mensen die zich in laten schrijven als nagelstudio is het wel mogelijk het volledige btw
bedrag en een gedeelte van het lesgeld af te trekken met de jaarlijkse belas-ngaangi>e.
Hoe kan ik me opgeven voor een opleiding ?:
Stuur een e-mail naar info@moninails.nl voor informa-e. Je krijgt dan het inschrijﬀormulier toegestuurd. Je bent
verzekerd van een opleidingsplaats na bijschrijving van het inschrijfgeld van € 50,-. Dit zal in mindering gebracht
worden op het totaalbedrag van de opleiding. Opgeven voor een opleiding kan ook telefonisch op nummer
0475-594128.
Wat zijn de betalingsmogelijkheden? :
Het verschuldigde bedrag voor de opleiding dient contant, via pin of per bankoverschrijving voldaan te worden bij
aanvang van de eerste les. Bij de opleiding allround nagelstyling en master nagelstyling bestaat de mogelijkheid om
in gedeeltes te betalen. Bij de eerste les nagelstyling gel vragen wij een betaling van € 725,- + kosten allround
materialenpakket, bij het starten van de acrylmodule vragen wij de betaling van het resterende allround
nagelstyling lesgeld a € 625,-. Bij de masteropleiding komt daar de kosten voor de gekozen vervolglessen nog bij.
Aangezien de nagelstyiling master in 3 onderdelen verdeeld is en er verschillende materialenpakkeXen aangeboden
worden, zal er een oﬀerte gemaakt worden aan de hand van de gekozen modules.
Zijn de opleidingen erkend? :
Nagelstyliste is een vrij beroep en word niet door de Nederlandse overheid erkend. Dat betekent dat er ook geen
weXelijk erkende diploma's of opleidingen nagelstyling zijn.
Toch promoten sommige opleidingscentra een zogenaamde erkenning of aanslui-ng bij een brancheorganisa-e.
Het is belangrijk om te weten dat er in de Nederlandse nagelbranche geen enkele instan-e is die door de overheid
erkend is (tot op heden, hier wordt wel aan gewerkt). Erkend betekent in dit geval alleen dat zij het diploma
erkennen: hierbij geldt dat het ene merk/ opleidingscentra beter aangeschreven staat dan het andere.
De docenten van Moninails opleidingen zijn geschoold en gediplomeerd volgens de Amerikaanse normen waar het
vak nagelstyliste hoge kwaliteitseisen kent. Moninails opleidingen biedt een goede en gedegen opleiding die je in
staat stelt dit vak op het hoogste niveau uit te oefenen.

Alle gegevens van het totale opleidingsaanbod op een rijtje :
Opleiding

Model

Aantal
Lessen

Lesgeld

Productenpakket

CerUﬁcaat
Diploma
Deurschild

Manicure

Nee

1

€ 76,-

B = € 80,- Z = € 155,-

1x Cer-ﬁcaat.

French Pedicure

Ja 1 model

1

€ 150,-

Basispakket inbegrepen.
Aanvullend:
B = € 145,- Z = € 210,-

1x Cer-ﬁcaat.

Nail-art

Nee

1

€ 127,-

Bon twv € 50,-

1x Cer-ﬁcaat.

Gellak

Nee

1

€ 125,-

Basispakket inbegrepen.
B = € 145,- Z = € 195,-

1x Cer-ﬁcaat.

Perfec-etraining

Ja 2 modellen

4

€ 412,€ 480,-

Basispakket inbegrepen.

1x Cer-ﬁcaat.

Nagelstyling
Acryl

Ja 3 modellen
+1 model
voor examen

8

€ 725,-

Examen inbegrepen.
B = 285,- Z = € 370,-

1x Cer-ﬁcaat na
examen.

Nagelstyling gel

Ja 3 modellen
+1 model
voor examen

8

€ 725,-

Examen inbegrepen.
B = 335,- Z = € 405,-

1x Cer-ﬁcaat na
examen.

Nagelstyling
Allround

Ja 6 modellen
+1 model
voor examen

16

€ 1350,-

Examen inbegrepen.
B = 580,- Z = € 735,-

2x Cer-ﬁcaat na
examen + Diploma
+ Deurschild.

Nagelstyling
Master

Ja 7 modellen
+1 model
voor examen

17-19
atankelijk
v. module

€ 1470,tot
€ 1695,-

Examen inbegrepen.
Pakket zijn v.a. prijzen
B = € 580,- Z = € 815,-

3-5x Cer-ﬁcaat na
examen + Diploma
+ Deurschild.

Als je contact met Moninails wilt opnemen voor een afspraak, informa-e of andere vragen kun je al-jd even
bellen of mailen.
E-mail: info@moninails.nl
Moninails is oﬃcieel distributeur en opleidingsins-tuut voor VIP-Naildesign.
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