Producten bestellen bij Hessel Hairfashion
Beste klanten van Hessel Hairfashion,
Ik kan mij voorstellen dat u nu met de handen in het haar zit na deze rigoureuze maatregel die nodig is
om het corona virus te stoppen. Kapsalons gesloten tot 6 april.
Dit betekent dat wij onze passie niet meer kunnen/mogen uitoefenen en daar hebben wij alle begrip
voor, het gaat om uw en onze gezondheid.
Maar wij zorgen voor een oplossing met betrekking tot uw haarverzorgingsproducten, uw haar moeten
we blijven verzorgen en haarwassen moeten we nog steeds.
U kunt uw haarverzorgingsproducten bestellen en wij bezorgen eventueel uw producten bij u
thuis.
Hoe gaat dat in zijn werk:
U kunt via producthesselhairfashion@ziggo.nl een bericht achterlaten en uw bestelling opgeven.
Uw bestelling in Leek/Tolbert/ Nietap wordt gratis bezorgd. Buiten deze plaatsen kunnen wij uw producten opsturen maar helaas zijn daar wel verzendkosten aan verbonden bij bestellingen beneden de €75.
Bij twee producten geven wij 10 % korting en bij 4 producten zelfs 20 % korting op uw bestelling.
We hebben ook aan de mannen gedacht. Bij de aankoop van een stylingsproduct kunt u een SEBMAN
shampoo voor maar €7.50 bestellen, normaal kost deze shampoo €15.90.
U heeft uitgroei en wat nu? Vanaf volgende week kunt u uw haarverf bij ons bestellen. Wij maken uw
kleur opmaat en leveren daarbij een verfbakje, kwast, handschoenen, schoudermantel en nabehandelingsproduct voor €29.95. U moet, nadat u uw bestelling hebt opgehaald, binnen 2 uur het product
opbrengen. U krijgt een werkbeschrijving hoe u het product moet opbrengen.
Wij zijn nu druk bezig om alles in huis te halen en het logistiek voor elkaar te maken, houd daarom onze
facebookpagina , insta en www.hesselhairfashion.nl in de gaten.
Vrijdagavond 27 maart zijn wij van 19.00-20.00 uur open. U kunt alleen verzorgingsproducten kopen.
Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
Houd onze Facebook , instagram en www.hesselhairfashion.nl in de gaten.
Wij willen iedereen bedanken voor de lieve en ondersteunende berichten op Facebook en Insta.

