
Geachte klant,
Wat gaat de tijd snel. Ik 

schrijf dit stukje in 

december. Nog een 

paar weken en dan is 

het alweer een nieuw 

jaar.

De Corona periode was 

ook bij ons wel 

merkbaar maar we 

hebben ons er goed 

door heen geslagen. 

Mede dankzij het 

vertrouwen van u, onze 

klanten. 

De Corona periode 

heeft nog wel een 

staartje. Want de 

fabrikanten hebben het 

soms best moeilijk. 

Materialen zijn niet 

altijd leverbaar.  Maar 

ook nu doen wij alles 

wat wij kunnen om 

iedereen op tijd het 

juiste haarwerk te 

kunnen leveren. 

Inmiddels is de hoogte 

van de basisvergoeding 

bekend gemaakt. Dit 

leest u in het artikel 

hiernaast.

December ... voor ons 

op de zaak altijd een 

drukke maar ook een 

hele gezellige tijd...

 

Wij wensen u veel 

leesplezier,

Hartelijke groet,

Petra van Capelle en 

Hellen van Capelle

herfst
winter 
2022UPDATE

De basisvergoeding voor 2023 is bekend ...

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?
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Uw vergoeding in 2023 ...
De hoogte van de basisvergoeding 
voor het volgende jaar is bekend 
gemaakt. De hoogte van dit bedrag 
wordt niet door de zorgverzekeraars 
bepaald maar door de overheid en is 
bij elke zorgverzekeraar gelijk. 

De basisvergoeding is enkele jaren 
achter elkaar telkens iets omhoog 
gegaan. Volgend jaar gaat het bedrag 
helaas heel iets naar beneden en 
komt op: €454.50.

Verder verandert er niet zo erg veel. 
Het verplichte eigen risico blijft gelijk, 
€385.00. De aanvullende vergoeding 
voor haarwerken kan per 
zorgverzekeraar erg verschillen. 

Een vergoeding kan alleen worden 
aangevraagd als u in het bezit bent 

van een medische verklaring. Deze 
hoeft u niet elk jaar opnieuw aan te 
vragen. 

Na 12 maanden is het mogelijk 
opnieuw een vergoeding aan te 
vragen als het haarwerk aan 
vervanging toe is. Is het haarwerk 
sneller aan vervanging toe dan zal de 
verzekeraar eerst zelf de aanvraag 
beoordelen of een vergoeding 
mogelijk is. 

Slechts enkele zorgverzekeraars 
vergoeden een reserve- of 
wisselverstrekking.

Vergoeding ook voor mannen?
Mannen met een indicatie ‚klassieke 
mannelijke kaalheid’ of ‚alopecia 
androgenetica’ kunnen géén 
haarwerk declareren. 

Op onze website vindt u de link naar 
de Anko Vergoedingen Checker of 
naar Independer. Daar staan de 
vergoedingen van alle 
zorgverzekeraars overzichtelijk op een 
rij. 

Uiteraard kunt u met vragen over uw 
vergoeding ook bij uw 
zorgverzekeraar of bij ons terecht.

Soms kan een mutsje best prettig 
zijn. Enkele zorgverzekeraars* 
vergoeden vanuit de aanvulling ook 
alternatieven voor een pruik, zoals 
mutsjes. In onze winkel en webshop 
vindt u grote collectie comfortabele 
mutsjes.
(*voorbeeld Zilveren Kruis Achmea 
av3 en av4 vergoedt tot maximaal 
€100,00 voor mutsjes naast een 
pruik)

h a a r w e r k e n
Capelle

Afbeelding Dening Haircompany

Grietje is voor velen al een bekend gezicht. Zij 
draait al vele jaren met ons mee en is inmiddels 
onmisbaar. Altijd even opgewekt en met veel 
liefde voor het vak en haar klanten. 

Naast Grietje staat Kiron voor u klaar. Na het 
behalen van haar kappersdiploma’s is zij al vele 
jaren werkzaam geweest in haar eigen salon. Dit 
jaar is zij  met veel enthousiasme bij ons gestart. 

U bent van harte welkom. Wij helpen u graag!

Ons team ...

Gebruik deze QR code 
en ga direct naar onze 
website
www.capellehaarwerken.nl.



De Trans 3 tape en de Lion tape zijn onze 
meest verkochte hypo-allergene tapes. 

- Trans 3 kwaliteitstape van 3M Medical is 
een transparante (dag)tape die goed kleeft 
en eenvoudig te verwijderen is zonder 
lijmresten achter te laten.  

- Lion tape is extra krachtige tape geschikt 
voor permanent dragen. Laat zich goed 
verwijderen en laat geen lijmresten achter.

Nieuw zijn deze vormen: de Trans 3 
front21x50 mm en de Lion strips 
30x100mm. 

Verkoop in onze winkel en webshop.

Gisela Mayer biedt een mooie collectie 
haarwerken, in kunstvezel en in echt 
haar.  Tijdloze en modieuze modellen 
gaan perfect samen met perfectie en 
moderne technieken.

Afgebeeld is model SUN Date, kleur 22+4. 
Een pittig kort model. 
Scherp geprijsd €495.00
verkrijgbaar in moderne en grijze kleuren
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Benieuwd naar
deze en andere modellen?

Vraag er naar bij uw bezoek, 
wij tonen ze u graag

Capelle is uw maatwerkspecialist

Cyberhair en Vitalhairspecialist 
Velen van u zijn al bekend met de onovertroffen kwaliteit van 
deze vezel.

Cyberhair en Vitalhair zijn kwalitatief 
de beste kunstvezels die er zijn: zacht, 
soepel, zeer licht in gewicht, 
hittebestendig, hygroscopisch en 
bijzonder kleurvast. Allemaal goede 
eigenschappen die de normale 
kunstvezel en ook echt haar overtreft!

De vezels hebben zeer lange 
levensduur. Ze gaan wel tweemaal 
langer mee dan andere vezels. De 
vezel blijft soepel en misschien wel 
het belangrijkste; het behoudt zijn 
kleur. 

De vezel is hygroscopisch. Dat 
betekent dat de vezel water opneemt 
als het nat wordt. Daardoor ziet het 
geheel er zeer natuurlijk uit, ook als 
het nat is. U kunt er dus probleemloos 
mee in de zon, zwemmen of een 
sauna bezoeken.

Cyberhair is bijzonder vormvast. Dus 
in het bijzonder geschikt voor dames 
en heren die weinig werk met het 
haar willen hebben. Vitalhair kan met 
het drogen in model gebracht 
worden, blijft in model en is een kopie 
van natuurlijk haar.
Nieuw zijn de mooie uitgroeikleuren. 

De prijs wordt bepaald door de 
afmeting van het stuk. Prijzen 
haardeel vanaf €1175,00 tot 
€1895.00. Volpostiche vanaf €2495.00

Informeert u naar uw mogelijkheden
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Capelle Haarwerken
Nachtegaalstraat 67
8011 BV  Zwolle
Tel: 038-4 21 82 99
Mail:
info@capelle-haarwerken.nl 
Internet:
www.capelle-haarwerken.nl
Webshop:
www.capellehaarwerkshop.nl

GRATIS
1X WASSEN...

...maar nu net iets anders. 
Wilt u deze uitproberen? Bestel een sample ...

Onze hardlopers ...
Volgt u ons al 
op Facebook

of Instagram?

Speciaal voor u hebben wij deze 
heerlijke aanbieding:

Na aanschaf van uw nieuwe haarwerk 
kunt u deze binnen 6 maanden na 
aanschaf 1x GRATIS door ons laten 
reinigen. 

(Voor eventuele reparatie ontvangt u eerst een 
prijsopgave) 

Gebruik deze QR code 
en ga direct naar onze 
webshop
www.capellehaarwerkshop.nl.

Afgebeeld is Model High end 
Light Page kleur 61
Elegante boblijn uit de luxe 
collectie. Volledig handgeknoopt, 
zachte materialen. €995.00

Bent u niet meer mobiel en kunt u ons onverhoopt niet meer in de salon
bezoeken dan maken wij een afspraak bij u aan huis of ziekenhuis.

Peggy winter

RomyJulia zwemmuts

Dana

Dohmen headwear.
Mooie collectie mutsjes met een 
perfecte pasvorm en in mooie kleuren 
en designs. 
Bekijk ze in onze webshop.

Nieuw in onze 
collectie
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