
 

 Aan de ouders/verantwoordelijken van de leerlingen  
 Haarzorg of Bio-esthetiek/Schoonheidsverzorging 

 
 

Brugge, 17 augustus 2020 
 
 
 
 
 
 
Geachte ouders, verantwoordelijken 
 
Uw zoon/dochter zal in het schooljaar 2020-2021 de richting Haarzorg, Bio-esthetiek of 
Schoonheidsverzorging volgen. 
Om u voldoende te informeren, brengen wij u op de hoogte van de onkosten hieraan verbonden. 
 
Procedure: 

- Op dinsdag 1 september 2020 krijgt uw zoon/dochter de materialenlijst mee waarop de 
nodige materialen en de kostprijs vermeld staan. 

- Daaraan gekoppeld vindt u een brief waarop het moment van betaling en de afhaling van het 
materiaal voor uw zoon/dochter genoteerd staat. 
 

Op de ommezijde vindt u een overzicht met de richtprijs van het basispakket praktijkmateriaal per 
leerjaar, dit onder voorbehoud van wijziging van de leveranciersprijzen: 

- Tabel 1: richting Bio-esthetiek of Schoonheidsverzorging 
- Tabel 2: richting Haarzorg 

 
Om de betaling en afhaling van het materiaal  begin september vlot te laten verlopen, vragen wij om 
tijdig het verschuldigde bedrag op de betaalkaart Moneysafe van uw zoon/dochter op te laden. 
Leerlingen die reeds op school waren, kunnen dit nu al doen. Nieuwe leerlingen krijgen per 1 
september alle gegevens om de betaalkaart te activeren en op te laden. 
De snelste manier om de betaalkaart op te laden is via de Click4foodwebsite. 

De handleiding “Click4food-applicatie registratie & gebruik” vindt u op de website, www.tihf.be  

onder de knop ‘leerlingen’  betaalkaart. U kan een account aanmaken en de betaalkaart opladen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten 
 
M. Verhelst     M. Deldaele / E. Corvelyn 
Directeur      Technisch adviseurs afdeling Lichaamsverzorging 

 
  

http://www.tihf.be/


 

 

Schooljaar 2020-2021 
 

Richting Bio-esthetiek of Schoonheidsverzorging 
Leerlingen die nieuw instappen. 
Instap in 3de Bio-esthetiek € 360,00 

Instap in 4de Bio-esthetiek € 690,00 

Instap in 5de Schoonheidsverzorging € 871,00 

Leerlingen die de gekozen richting verder zetten 
4de Bio-esthetiek € 430,00 

5de Schoonheidsverzorging € 260,00 

6de Schoonheidsverzorging € 64,00 

7de Esthetische lichaamsverzorging € 109,00 

Extra 

 Tijdens de praktijklessen Bio-esthetiek dragen de leerlingen een witte schort (€ 27,80). 
Het aankopen gebeurt via de school en wordt in oktober afgehaald en betaald met de 
betaalkaart Moneysafe.  

 Vanaf een 5de Schoonheidsverzorging dragen de leerlingen tijdens de praktijklessen: 
 een roze schort, naast de witte schort. (€ 27,80 / €30,50 lang model).  

Het aankopen gebeurt via de school en wordt in oktober afgehaald en betaald met de 
betaalkaart Moneysafe.  

 ergonomische sandalen. Deze kunnen niet via de school aangekocht worden. 
 

 

Richting Haarzorg 
Leerlingen die nieuw instappen 

Instap in 3de Haarzorg € 407,00 

Instap in 4de Haarzorg € 663,00 

Instap in 5de Haarzorg € 964,00 

Instap in 5de Haarverzorging duaal € 561,00 

Leerlingen die de richting verder zetten 

3de Haarzorg € 338,00 

4de Haarzorg € 308,00 

5de Haarzorg € 951,00 

5de Haarverzorging duaal € 307,00 

6de Haarzorg € 206,00 

6de Haarzorg duaal € 75,00 

7de Haarstilist € 207,00 

7de Kapper-stylist duaal € 111,00 

Extra naast de praktijklijst Haarzorg 

 Tijdens de praktijklessen dragen de leerlingen Haarzorg een blauwe schort  
(meisjes: € 27,80 / jongens: € 31,00). Het aankopen gebeurt via de school en wordt in oktober 
afgehaald en betaald met de betaalkaart Moneysafe.  

 De aankoop van de professionele handdroger kan niet via de school.  
 

 
 


