
Kosten en vergoedingen
De kosten van een haarwerk zijn sterk afhankelijk van 
het type en de haarkwaliteit. Wanneer u een haarwerk 
aanschaft om medische redenen heeft u recht op een 
vergoeding van uw zorgverzekeraar.
Haarwerken Bosman is erkend door de Nederlandse 
ziektekostenverzekeringen. Wij kunnen u inzicht geven 
in de verschillende vergoedingen en helpen u graag bij 
het aanvragen hiervan.In veel gevallen kunnen wij uw 
declaratie geheel afhandelen.

Veel haarwerken zijn al mogelijk 
zonder eigen bijdrage!

Erkend lid anko
Wij bieden u een garantie 
van vakmanschap, kwaliteit 
en service die wordt erkend 
door de zorgverzekeraars. Daarnaast zijn wij lid van de 
ANKO. Deze organisatie kwalificeert haarwerkers in de 
gezondheidzorg en waarborgt de kwaliteit van diensten 
die zij hun klanten leveren. ANKO-erkende haarwerkers 
voldoen aan strenge eisen en leveren hoogwaardige 
hulpmiddelen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor Ú ?
Wij vertellen u er graag alles over, kosteloos en geheel 
vrijblijvend. Bel voor meer informatie of een persoonlijke 
kennismaking: 0226 - 351361

Haarwerken Bosman
Burgemeester Hoogenboomlaan 52,

1718 BK  Hoogwoud

T 0226 - 351361 • E yvonnebosman@quicknet.nl
W www.haarwerkenbosman.nl

“Door vele jaren ervaring weet ik hoe belangrijk 
haar voor mensen kan zijn.

Waarom zou u hier afscheid van nemen
bij haar verlies? Met vertrouwen

bied ik passende oplossingen.
 Voor iedereen. Zodat vrouwen zich weer vrouw 
voelen, mannen weer vol zelfvertrouwen zijn en 

kinderen weer vrijuit kunnen meespelen.”

Haarwerken en Pruiken
www.haarwerkenbosman.nl

tel. 0226 - 351361

Een mooi, verzorgd kapsel  
voor iedereen



Haarmode  
& Haarwerken Bosman
Naast modern haarstylist 
is Kapsalon Bosman 
specialist in haarwerken 
en pruiken. Onze op maat 
gemaakte haarwerken zijn niet 
te onderscheiden van echt haar. 
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige producten en 
beschikken over een uitgebreide collectie, zowel voor 
dames als voor heren. Iedere haarwens is uniek en 
gebaseerd op een persoonlijke situatie. Wij staan te allen 
tijde voor u klaar met deskundig en vriendelijk advies. Ook 
na de aanschaf geven wij u persoonlijk begeleiding.

Het begin: een gezonde hoofdhuid
Onze medewerkers hebben 
een opleiding dermatologie 
voor kappers gevolgd. 
Hierdoor signaleren zij snel 
eczeem, roos, psoriasis en 
haarziekten. Dit betekent 
dat u vroegtijdig actie kunt 
ondernemen. Daarnaast 

kunnen zij de uiterlijke gevolgen van hoofdhuid-
aandoeningen verlichten of zelfs verhelpen, o.a. met 
Mediceuticals shampoos en scalptherapieën.

Maatwerk
Haarwerken Bosman levert maatwerk van 100% echt 
Europees en Aziatisch haar en synthetisch haar. U kunt 
dan ook kiezen uit een zeer ruime collectie haarwerken, 
haardelen en pruiken. Wij bieden zowel medische als 
cosmetische toepassingen. Onze haarwerken kunnen 
permanent worden bevestigd door middel van verlijming 
of het micropointsysteem. 
Wij bieden u graag een persoonlijk advies én knippen en 
modelleren uw haarwerk geheel naar wens.

Overige hoofdbedekking
Uiteindelijk kunt u er ook voor kiezen om geen 
haarwerk te dragen. Een comfortabel alternatief 
is het dragen van mutsjes, petjes en mooie sjaals. 
Mensen die een chemokuur ondergaan raden 
wij aan een mutsje achter de hand te houden, 
bijvoorbeeld voor de nacht of momenten dat een 
haarwerk even niet uitkomt. Via het hoofd verliest 
het lichaam veel warmte. Dat kost uw lichaam 
kostbare energie die u wel beter kunt gebruiken.

Onze werkwijze
In een geheel vrijblijvend, persoonlijk gesprek informeren 
wij u over uw mogelijkheden. Wij nemen samen uw 
wensen door en we tonen de verschillende mogelijkheden. 
Natuurlijk zijn familieleden en vrienden hierbij van harte 
welkom. Zij kunnen u helpen met het maken van een 
weloverwogen keuze. Als u niet in staat bent om naar ons 
toe te komen, dan bezoeken wij u graag thuis of op een 
andere locatie.

“Haar mag
gezien worden,

    haarproblemen 
niet”


