
Openingstijden

Dinsdag  9.00 - 18.00 uur
Woensdag  9.00 - 18.00 uur
Donderdag  9.00 - 18.00 uur
Vrijdag  9.00 - 18.00 uur
Zaterdag  8.00 - 14.00 uur

Voor alles wat met haarwerk te maken heeft is het 
tevens mogelijk om buiten de reguliere openings-
tijden een afspraak te maken. 

Voor meer informatie of voor het maken van een  
afspraak voor haarwerk kunt u ons bereiken op  
06 39 86 27 76 tijdens bovenstaande openings- 
uren. Buiten deze uren kunt u altijd een  
voicemail achterlaten. Wij bellen u dan zo snel 
mogelijk terug. Mailen kan natuurlijk ook:  
info@avenuehaarwerk.nl

Avenue haarwerk
Varnebroek 17a
1815 HA  Alkmaar
t. 06 39 86 27 76
e. info@avenuehaarwerk.nl
i. www.avenuehaarwerk.nl

Aangesloten bij de  
zorgverzekeraars

Vakkundige ervaren  
haarwerkspecialisten

Eigen haarwerkatelier

Declaratie afhandeling 
bij uw zorgverzekeraar

ANKO gecertificeerd  

Op al onze producten en diensten zijn onze  
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Pruiken &
Haarwerk



Haaruitval. Wat nu?

Ernstige haaruitval, (tijdelijke) kaalheid....  
het komt meer voor dan u denkt. Voor iedereen 
die het overkomt is het heel verdrietig en een 
enorme schok. Je haren beschermen je, ze maken 
je mooier, en …ze hebben altijd bij je gehoord. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig prachtige pruiken 
en haarstukken verkrijgbaar in alle kleurcombi-
naties en haarsoorten, die niet van eigen haar 
te onderscheiden zijn. Ook hoeft een pruik of 
haarstuk, als u zich goed laat adviseren, op geen  
enkele wijze een belemmering te vormen in het 
dagelijks leven.

In het geval van tijdelijke kaalheid als gevolg 
van chemotherapie kiezen de meeste klanten 
voor een hele pruik. Mensen die van hoofdhuid-
koeling gebruik maken kunnen bij ons terecht 
voor speciale hoofdhuidbehandelingen, advies 
en eventueel een andere oplossing als er onver-
hoopt toch haaruitval is.

De aandoening Alopecia komt voor in allerlei  
vormen en gradaties en kan variëren van een  
enkele kale plek op het hoofd tot volledige  
afwezigheid van lichaamsbeharing. Ook dan 
staat u er niet alleen voor. Avenue Haarwerk 
staat te allen tijde voor u klaar om met u mee te 
denken en u te adviseren over wat voor u in alle 
opzichten de beste oplossing is. Hetzelfde geldt 
voor mensen met heel dun haar die hier graag 
iets aan willen doen. 

Hoe groot of klein uw haarprobleem ook is, u 
kunt bij onze specialisten terecht. Uw wensen 
zijn daarbij altijd ons uitgangspunt.

Wie zijn wij?

Kapsalon Coiffure Avenue is al 45 jaar een begrip 
in Alkmaar. Onze liefde voor het vak is alleen 
maar gegroeid. Sinds 2009 zijn we gespeciali-
seerd in haarwerk voor medische haarproble-
men, cosmetische haarwensen en oplossingen 
voor alle vormen van haaruitval en kaalheid. 
Eind 2016 zijn we verhuisd van de Oudegracht 
naar het voormalig eerste chocoladefabriekje van 
Ringers aan het Varnebroek 17a, vlakbij het  
Medisch Centrum Alkmaar. 

Hier vindt u onze aparte haarwerkafdeling waar 
uw privacy gewaarborgd is en waar we alle tijd 
nemen om te bespreken welke pruik, haarwerk 
of andere oplossing het meest geschikt is voor 
u. Op de tweede verdieping zit ons creatieve 
haarwerkatelier. Hier behandelen, vermaken en 
repareren wij de haarwerken en pruiken. Veel  
reparaties en onderhoud van het haarwerk  
kunnen op afspraak plaatsvinden terwijl u wacht.

We werken samen met verschillende leveranciers 
met een uitgebreid assortiment in gerenom-
meerde merken. U kunt bij ons terecht voor alle 
soorten haarwerk: met losse of permanente 
bevestiging, echt haar, synthetisch haar, maat-
werk, etc. Onze haarwerkspecialisten beschikken 
over jarenlange ervaring en deskundigheid. Ook 
op pruiken en haarwerk passen wij onze profes-
sionele knip- en styling technieken toe zodat u 
precies dat kapsel heeft waar u zich prettig  
bij voelt.

Hoe werken wij?

Als u ons belt of mailt, maken wij een afspraak 
met u voor een intake gesprek. Tijdens dit eerste 
geheel vrijblijvende gesprek spreken we zorg-

vuldig door waar u naar op zoek bent, maken 
we een analyse van uw eigen haar en geven we 
uitleg over de mogelijkheden. Het vervolgtraject 
hangt af van uw wensen. Wij adviseren, u beslist.

Huisbezoekservice

Indien u niet mobiel bent kunt u gebruik maken
van onze huisbezoekservice: in dat geval komen
wij met al onze benodigdheden en haarwerken 
uw kant op en vinden het intake gesprek en  
eventuele vervolgafspraken bij u thuis plaats.

Praktische informatie

Mooie haarwerken en pruiken zijn er in diverse 
prijsklassen. De vergoeding van pruiken en haar-
werken is opgenomen in de zorgverzekeringswet 
en vindt plaats op basis van de ‘ Regeling hulp-
middelen’. Met een verwijzing van uw arts keert 
vrijwel iedere zorgverzekeraar een vast basisbe-
drag uit. Dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw 
vastgesteld. Wij kunnen u hierover informeren. 
Tevens vindt u de hoogte van dit bedrag in uw 
verzekeringspolis. Indien u aanvullend verzekerd 
bent, ontvangt u mogelijk nog een aanvullend 
bedrag. Hoe hoog deze aanvulling is verschilt per 
verzekering. Wij kunnen dit voor u nakijken en 
regelen bovendien de declaraties bij uw  
verzekeraar voor u.

Daarnaast kunt u in sommige gevallen in aan-
merking komen voor belastingaftrek i.v.m. 
ziektekosten of andere buitengewone uitgaven. 
Dat is afhankelijk van uw persoonlijke omstan-
digheden. Voor vragen daarover kunt u zich 
het beste richten tot de belastingdienst of een 
belastingadviseur.

Pruiken Haarstukken Toupets Haaraanvullingen Extensions Extra volume


