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Groot formaat: 60x120cm        
Maximaal vier hoofden
Standaard + custom kapsels
Standaard + custom lettertypes
Maximaal  zes attributen, standaard + custom 
*extra attributen of kapsels tegen meerprijs (op aanvraag)

Exclusive kappersbord

Special Filmposter

Groot formaat: 60x120cm        
Maximaal vier hoofden + standaard kapsels
Standaard lettertypes
Maximaal vier standaard attributen
*Custom attributen of kapsels tegen meerprijs (op aanvraag)

Premium kappersbord

Voorbeeld Premium 60x120cm

Voorbeeld  Exclusive 60x120cm

Voorbeeld  Special Filmposter 60x120cm

Voorbeeld  Exclusive1 60x120cm

De opties zijn eindeloos! Wilt u nu net dat ene kapsel wat wij niet in 
onze lijst hebben, of perse de kleuren van uw bedrijf verwerkt in het 
schilderij? In overleg met ons is bijna alles mogelijk. Ook bieden wij 
naast onze kleurrijke en fantastische kappersborden en filmposters 
ook andere handgeschilderde producten aan. Hebt u speciale 
wensen of gewoon een algemene vraag, mail ons gerust dan nemen 
wij zo snel mogelijk contact met u op.

Hopelijk tot snel, 

Floris van Luin & Jelle Legters

Kappersborden.nl
 

EST. 2012

Kappersborden.nl
 

EST. 2012

Het is een eerlijk en authentiek en verrassend product dat als 
aanknopingspunt voor interessante gesprekken en discussies 
kan leiden. 

Door de aanschaf van een kappersbord of schilderij kan u 
donateur worden en daarmee het kappersborden project 
ondersteunen. Als tegenprestatie krijgt u het persoonlijke 
kappersbord/schilderij en een eervolle vermelding met het 
logo van uw organisatie op de website. 

Sponsor of donateur worden, waarom wel?
Wanneer u bijvoorbeeld een kappersbord of schilderij 
aanschaft verwerft u een uniek, ambachtelijk en eerlijk  
kunstwerkje dat op een moderne manier tot stand is gekomen:
Door gebruik te maken van van de digitale snelweg en een 
eenvoudige logistiek,  worden de kennis en het ambacht van 
producenten uit de derde wereld direct bereikbaar voor de 
westerse online-consument. U sponsert zo een innovatief en 
realistisch project en draagt bij aan de maatschappelijke 
ontwikkeling in Ghana.

Voorbeeld Basic  40x80cm

Klein formaat: 40X80cm        
Maximaal drie hoofden + standaard kapsels
Standaard lettertypes
Maximaal drie standaard attributen|
*Custom attributen of kapsels tegen meerprijs (op aanvraag)

Basic kappersbord

Groot formaat: 60x120cm        
Maximaal zes hoofden
Standaard + custom kapsels
Standaard + custom lettertypes
Maximaal  zes attributen, standaard + custom 
*extra attributen of kapsels tegen meerprijs (op aanvraag)
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Hoe het werkt ?
U maakt een keuze uit ons aanbod aan borden en schilderijen. 1.

Premium
60x120cm

Exclusive
60x120cm

Special
60x120cm

Basic
40x80cm

De borden worden op canvas geschilderd en in Nederland op een plaat 
gemonteerd. Er kan ook direct op bord geschilderd worden, houd hierbij rekening 
met een langere levertijd en meerprijs.

U heeft uw keuze gemaakt, en nu?!
Als u uw keuzes heeft gemaakt en uw bord heeft samengesteld kunt u gaan 
bestellen. Mail uw keuzes naar:

info@kappersborden.nl 

Vergeet niet uw foto’s en eventuele extra toe te voegen aan de mail.

Mocht er niet helemaal uit komen, of heeft uw vragen ook dan kunt u ons 
mailen. Als u teruggebeld wilt worden vergeet dan niet uw telefoonnummer te 
vermelden, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

Maak een foto in de positie waarin u, of anderen, afgebeeld wilt worden. 2.
De foto's hoeven niet hoogwaardig te zijn (ook niet te groot: min 150 
kb, max 1000kb) maar het helpt wel als het hoofd er duidelijk op staat. 
Liefst een aantal foto's per hoofd. Opzij, van voren en schuin. Als u 
maar één foto heeft, dan graag een foto die beetje schuin van opzij is.

Voorbeelden van duidelijke foto’s

Kies een tekst of slogan naar keuze4.
Wij hebben een mooi aanbod aan lettertypes die eerder zijn gebruikt 
(zie lettertypes).  U kunt er ook voor kiezen de schilder zelf één voor 
u uit te kiezen.
*Let op! De keuzemogelijkheden qua lettertypes verschillen per type bord.

Voorbeelden van lettertype en slogans

Voeg eventueel attributen toe5.
Wij hebben al een toffe selectie echte kappers attributen voor u 
uitgezocht. Geheel in stijl van de kapperborden (zie attributen). 
Maar u kunt er ook voor kiezen uw eigen attributen toe te voegen 
tegen een kleine meerprijs (op aanvraag).
*Let op! De keuzemogelijkheden qua attributen verschillen per type bord. Voorbeelden van attributen

3.
Het kapsel van die even bekende ster, of gewoon eens iets anders wat u 
zelf nooit zult kiezen in het echt? Wij hebben een mooie selectie voor u 
gemaakt (zie kapsels). Maar u kunt er ook voor kiezen een zelf uitgekozen 
kapsel toe te voegen tegen een kleine meerprijs (op aanvraag). 
*Let op! De keuzemogelijkheden van de kapsels verschillen per type bord.

Kies het kapsel dat u altijd al wilde

Voorbeelden van top kapsels
Cloony Elvis Madam X Sweet Curls
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Kapsels (zie stap 2)!
Kies uw kapsel en vergeet niet te melden welk kapsel bij welke foto moet komen.

Cloony Mr. Dread

High Top French ForkBankerItal Dread One LoveEnglish Sweet Slick

Antilope Long Buzz The Handsome Swing BuzzElvis

LadySweat Curls Buzz Cut Feathers Madame X Pony Japanese

Sunny PricetonPrincessBlunt Cut Wildhorse Bobline Peacock

Boeing 707  Hamburger Blockhead Highway Big AfroBackbow

Oldskool kappersborden  
kapsels

Sharp

Casindua Cornroll Afro Classic Razorcut High-Top Bunny

Oldskool kappersborden  
kapsels
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Lettertypes (zie stap 4)!
Kies uw lettertype en vergeet niet te melden welke tekst of slogan er op het 
kappersbord moet komen.

Attributen (zie stap 5)!
Kies uw attributen vergeet niet te melden welke attributen er op het kappersbord 
moet komen.

Ray’s font

Hairpomades font

Twenty rebels font

Fred’s font

Happy Family font

Anita’s font

Lupe’s font

Schaar Rood Schaar Blauw Haarlotion Gel Krabbertje Tondeuse 1 Tondeuse 2 Ketting 1 Ketting 2

Algemene informatie en voorwaarden
Houd er rekening mee dat alle kapsels, lettertypes en attributen qua 
kleur en vorm bij benadering zijn en kunnen afwijken van de getoonde 
voorbeelden. Wij geloven in artistieke vrijheid. Hierdoor is ons product 
geen fotorealistisch portret. Dat neemt niet weg dat onze schilder 
streeft naar een perfecte gelijkenis.  
Wij zullen contact met u opnemen wanneer er onduidelijkheden zijn of 
de foto’s niet voldoen aan de gestelde eisen.

Mocht er niet helmaal uit komen, of heeft uw vragen? Stuur 
ons gerust eens een email. Als u teruggebeld wilt worden 
vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden, dan 
nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

info@kappersborden.nl 

Met vriendelijke groet


