
Volg een opleiding tot zelfstandig nagelstyliste …
                                                 … en leg de basis voor een glansrijke carrière!

Ben je creatief en heb je affiniteit met persoonlijke verzorging?
En wil jij zelfstandig aan de slag in een markt waar nog volop kansen liggen? Dan is een opleiding 
tot nagelstyliste echt iets voor jou! Bij Angel Nails Uden leer je de fijne kneepjes van het vak 
tijdens een professioneel opleidingsprogramma. Bovendien krijg je gratis begeleiding bij het 
opzetten van je eigen nagelstudio. Lees snel verder!



Onze opleidingen

Met een opleiding van Angel Nails Uden ben je verzekerd van een goede carrière-
start. Je volgt een individueel opleidingsprogramma, waardoor je de technieken 
snel op de juiste manier leert toepassen. Na afloop kun jij je eigen nagelsalon 
opzetten en je klanten een breed scala aan nagelbehandelingen aanbieden. 

Angel Nails Uden biedt drie vakgerichte opleidingen tot professioneel allround-nagelstyliste. 
Elke opleiding bestaat uit een aantal modules. Je krijgt les van Ramona Janssen, een zeer ervaren 
nageldocente, die als geen ander in staat is om jou de meest verfijnde technieken te leren. 
Na iedere opleiding kun je zelfstandig aan de slag als gecertificeerd nagelstyliste.  

1. Nail Award
Een 12-daagse basisopleiding van 3 modules en 2 reviewdagen. 
v Module 1: UV-gel, module 1a/b (3 dagen)
v Module 2: Acryl, module 2a/b (5 dagen)
v Module 3: Manicure (2 dagen)
v Review (2 dagen)

2. Nail Award +
Basisopleiding met waardevolle extra’s waarmee jij je meteen onderscheidt. Deze 16-daagse opleiding bestaat uit 
5 modules en 2 reviewdagen. 
v Module 1: UV-gel, module 1a/b (3 dagen)
v Module 2: Acryl, module 2a/b (5 dagen)
v Module 3: Manicure (2 dagen)
v Module 4: Technische module (3 dagen)
v Module 5: Nail art (1 dag)
v Review (2 dagen)

3. Specialisten 
Heb jij de ambitie om er met kop en schouders bovenuit te steken in de markt? Maak dan een vliegende start met 
de Specialistenopleiding van 22 dagen. Deze bestaat uit 6 modules en 3 reviewdagen. 
v Module 1: UV-gel, module 1a/b (3 dagen)
v Module 2: Acryl, module 2a/b (5 dagen)
v Module 3: Manicure (2 dagen)
v Module 4: Examenmodule (2 dagen)
v Module 5: Technische module (3 dagen)
v Module 5: Nail art (4 dagen)
v Review (3 dagen)

Gratis extra’s bij je opleiding
Angel Nails Uden heeft een uniek opleidingsprogramma. Individuele begeleiding, persoonlijke 
aandacht en professionaliteit staan centraal. Bovendien profiteer je van interessante extra’s. Na 
afloop van je opleiding ben je namelijk altijd welkom voor gratis vaktechnische trainingen. Ook kun 
je rekenen op gratis advies en begeleiding bij het opzetten van je eigen nagelsalon. Nagelstyliste is 
nog altijd een vrij beroep, waardoor je relatief snel en goedkoop je eigen bedrijf opzet. Mede door 
hoge marges op producten kun je rekenen op goede verdiensten. Benieuwd naar de kosten van 
onze opleidingen? Op pagina 4 van deze brochure vind je onze prijslijst. 



De mogelijkheden zijn eindeloos …

Snel klaar of juist langzaam opbouwen? 
Met onze 12-, 16- en 22-daagse opleiding tot professioneel nagelstyliste word jij in zeer korte tijd 
klaargestoomd voor het echte werk. Voor je het weet heb je van je hobby je beroep gemaakt. 
Wil je de absolute top bereiken? Dan kun je bij ons zelfs de Award of Excellence behalen. Maar 
misschien begin je liever rustig, bijvoorbeeld omdat je krap in de tijd zit of niet teveel kosten 
tegelijk wilt maken. Geen probleem natuurlijk! Dan kun je de modules ook één voor één volgen, 
in het tempo dat jij prettig vindt.   

Ook cursussen en workshops 
Naast de opleidingen tot professioneel nagelstyliste, bieden wij ook specifieke cursussen, perfec-
tietrainingen, losse modules en workshops aan. Zo kun jij je voortdurend verder specialiseren en 
je technieken aanscherpen. De prijslijst op pagina 4 van deze brochure geeft je een indruk van de 
vele mogelijkheden. Wil je meer weten over de opleidingen of losse modules? Neem dan contact 
met ons op! Wij nemen graag de tijd om jou te adviseren.  

Kom gerust eens op de koffie!
Deze brochure geeft je slechts een indruk van vele 
mogelijkheden bij Angel Nails Uden. Is je interesse 
gewekt? Dan nodigen wij je graag uit om eens bij 
ons langs te komen. We bespreken dan jouw wensen 
en bekijken welk programma daar het beste bij past. 
Voor vrijwel elk budget is er een oplossing. We 
maken graag tijd voor je vrij. Bel je ons even voor 
een afspraak? Wij zijn te bereiken op 0413 - 245 413.

Nagelstudio, groothandel en opleidingsinstituut Angel Nails Uden
Oostwijk 1B

5406 XT Uden
0413 - 245 413

www.angelnailsuden.nl 

Waarom kiezen voor een opleiding bij Angel Nails Uden?
v Individuele opleiding, persoonlijke begeleiding 
v Zeer ervaren nageldocente (International Master Educator Young Nails) 
v Snel starten
v Modulaire opbouw
v Gratis vaktechnische trainingen
v Gratis advies en begeleiding bij het starten van je salon
v Permanente voorlichting over nieuwe ontwikkelingen
v Ook workshops, losse modules, perfectietrainingen en het programma Award of Excellence



Prijslijst

Opleidingen tot professioneel nagelstyliste
1. Nail Award
2. Nail Award + 
3. Specialisten

Basiscursussen
1. Basiscursus
  2 dagdelen naar keuze UV-gel/Acryl
2. Basiscursus (vervolg) 
 2 dagdelen naar keuze UV-gel/Acryl 

Losse modules
1a  UV-gel 
1b  UV-gel (vervolg)

2a  Acryl
2b Acryl (vervolg)

3  Manicure

4 Examenmodule
4a)      Proefexamen
4b)   Examen
4c)   Evt. herexamen

5 Technische module 
5a)  Technisch algemeen 
5b)  Wedstrijdtraining 
5c)  Snelheidsperfectie 

6 Nail art (design)
6a)  Cosmetische voetverzorging
6b)  Nail art
6c)  Design nails: acryl, gel of allebei 

7 Frezen: elektrisch vijlsysteem 

8 Pathologie voor de nagels 
  

*Alle prijzen zijn exclusief materialen en exclusief btw. 
  

€ 699,-
€ 799,-
€ 999,-

€ 129,-

€ 129,-

€ 267,-
€ 267,-

€ 445,-
€ 445,-

€ 178,-

€ 99,-

€ 267,-

€ 267,-

€ 129,-

€ 129,-
  

12 dagen
16 dagen
22 dagen

2 dagdelen

2 dagdelen

3 dagen
3 dagen

5 dagen
5 dagen

2 dagen

2/3 dagen
1 dag
1 dag
1 dag

3 dagen
1 dag
1 dag
1 dag

3 dagen
1 dag
1 dag
1 dag

2 dagdelen

1 dag


