COLOR EXPERT TRAINING
Unique training opportunity:
The only training in The Netherlands
licenced by The Style Core | Carla Mathis

Two systems - more knowledge - more options
1. Seasonal system in 10 color groups
for consultations, workshops and fast color analyses.
You decide which of the 10 palettes your client will receive.
2. Essential Colors system
Refined individual color advice, fine-tuning for each client.
You personally decide which colors your client receives.
Luxury palettes, in the most beautiful fabrics. Palettes can be
adjusted later if something has changed.

Expert Color Training Brochure

| © Image Companion

COLOR EXPERT TRAINING

Color expert
training
This is a fundamental intensive course.
You develop in-depth knowledge and
insight into color and its impact on people.
By looking in detail and using your
intuition at the same time, you will provide
advice in the best interest of your client.
The training gives you the opportunity to
provide customized advice in your
business from the very beginning.

with color you make a difference
The basics for a real contribution to people
A thorough education that provides a solid and functional foundation .
You learn how to make a profound difference to people. Not just for a fun photo shoot,
but for real life, where it matters.

Is this part of your future?
You have your own business where you provide consultations for women (and maybe also
men) to improve the way they present themselves. You help them dress the part and guide
them on their way to personal or business success. Your customers get more compliments
than ever before and new opportunities start showing up for them; they have more
opportunities for their career and/or for attracting a life partner.
And you do the work that you love. You can organize your own time. In the beginning this may
be part-time, while you still work in a job or raise your children.
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COLOR EXPERT TRAINING

Color expert training
1 Seasonal Color Analysis - 10 color types
.
Smart system if you are working with groups.
It's a full system, so you can also work with it during
consultations and workshops
2. Color theorie, psychology of color
3. Color resonance identification
4. Case studies – see and recognize:
• Color resonance
• Color intensity
• Color value and contrast
5. Case studies – distinguish
• Skin tones
• Hair colors
• Eye colors including whites of eyes
• Color patterns as seen in skin, hair and eyes.
• Temperature patterns
• Value and contrast level
• Harmony patterns
6. Case studies with the Essential Colors Master set
• Identify individual color patterns
• Choosing and Personalisising the palette
• Colors enhancing the personal energy
• Flattering color combinations for outfits
• Shopping and wardrobe management
• Consultations for women and men
7. Makeup
• makeup colors enhancing the personal coloring
• Easy makeup techniques
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COLOR EXPERT TRAINING

Essentials starter kit
The Essentials Starter Kit contains:
Essential Master Color Set
16 color palettes, each existing of 9-10 strips. Each strip holds 5 or 6 fabrics in
different colors. The system represents 16 color profiles. What makes this system
unique is that each palette can be personalized to represent the unique characteristics
of the client. You need the Master Color Set to take part in the training. The Master set
will also be your tool when you work with your clients in the future.
Seasonal System in 10 Color groups and other essential tools
binder, color analysis tools and color cards to hand out to your clients
A white drape, color wheel, value scale and materials for your color study.
TVRs
A tool that helps you recognize some of the main characteristics of the coloring of your
client. 7 strips

Essential Master Set

TVR's

Client color cards

Course binder. Each day of the course you receive the next module with theory and
assignments. This includes original material as developed by Carla Mathis herself.
Color palette for yourself
with 50-60 of your best colors
in the most beautiful fabrics
personalized for you
The price of the
Essential Starter Kit is € 1.425,00 excl 21% VAT
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COLOR EXPERT TRAINING

Course information
Training: 7 course days within appr. 3 months
Dates:
Times:
Locatie:

see imagecompanion.nl/en/courseschedule/
10.00 – 17:00 u
Doornenburg 58,
2402 KE Alphen aan den Rijn
Language English |
The same course is presented in Dutch

Register:
Tuition:
Starter Kit:

http://bit.ly/1hKdGal
€ 1.895,00 excl 21% VAT
€.1.575,00 excl 21% VAT

Registrations: first come first serve
The starter kit will be ordered for you after receipt of
full payment (€ 1.575,00 / € 1.905,75 incl 21% VAT)
Full tuition due date is two weeks prior to the first
training date.
The Image Companion training conditions are
applicable. These conditions are attached to this
brochure (in Dutch).
You will receive an invoice for:
€ 1.895 + 21% btw = € 2.292,95 (training)
€ 1.575 + 21% btw = € 1.905,75 (starter kit)
Tuition includes :
Course binder
Certificate and graphic for your website
Coffee, tea, water, lunches
Bring to the class:
Pen and paper
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extra
After receipt of your deposit, we
activate the online video
training Color in your
wardrobe for you. With this
training, you can start your
program even before the start of
the live training.
The content of the video training
helps you to go through the
course easier and faster.

COLOR EXPERT TRAINING

other options
Complete Image Consultant Training
The Color Expert training is part of a larger package, the Image Consultant
Curriculum. A program of three modules: Color Expert (7 days), Personal Styling
(7 days), and Image & Communication (2 days). The complete program takes 6-9
months to complete.
If you are sure you want to complete the whole program, then register for the
Image Consultant Curriculum. That way, you save money.
Participants of the Curriculum get a couple of free bonuses, like free access to the Style
for Women and Style for Men handouts program, and FREE participation in the first two
sessions of the Business Success program, intended to help you start your business as
an image professional.

COLOR

-

STYLING

-

IMAGE

Entrepreneurial Skills Group Coaching
This program includes 10 coaching sessions of three hours. During and after each
session, you work on your business step by step:
Business Creation - Define your target audience - A good website Images and Photos - Presentations with and without PowerPoint Elevator Pitch - Newsletters - Blogging - Creating business offers
More information: https://www.imagecompanion.nl/?page_id=7354&lang=en
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COLOR EXPERT TRAINING

Trainer | Riet de Vlieger
The trainer is Riet de Vlieger, AICI CIP
She is the only AICI certified image
professional in the Netherlands since
2007. AICI Certification is the only
internationally acknowledged certification
worldwide, controlled by the Association of
Image Consultants International.
After a career as a speech therapist, Riet
changed her career to Image Consulting,
Personal Branding and Communication.
Riet attended intensive training programs
with Carla Mathis, AICI CIM, and others.
Riet is the only Essential Color and Style
licenced trainer of The Style Core / Carla
Mathis in the Netherlands.
She is the author of ELEGANT, wardrobe
management for women (Dutch only).
She also developed an image styling
education program for schools.

Riet is a speaker and presenter in Dutch and Engels. She held presentations
about image-related topics during AICI Conferences in Orlando (USA), Paris,
Bogotá-Colombia and Sao Paulo-Brazil.
She is the recipient of the 2015 AICI President's award for her contribution to AICI.
In 2016, she received the Karin van Paassen VIP Award as an acknowledgement of
her contribution to the professional development during many years. In 2020 she was
awarded with the Exceptional Leadership Award for her contribution and innovation.
Between 2005 and 2008 she was one of the Founding Board members of the
Vereniging Image Professionals in the Netherlands.
From 2011-2015, she served as VP Chapter Relations
in the Internationale Board of Directors of AICI
(Association of Image Consultants Int).
From 2017-2019, Riet was AICI International President.
From her global view and experience she is up-to-date
with developments within the industry.
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COLOR EXPERT TRAINING

image companion
PROFESSIONAL EDUCATION FOR PERSONAL STYLISTS AND IMAGE CONSULTANTS

Riet works as a trainer but also works
with corporate and political women to
help them develop their leadership
skills. These programs support the
personal branding and professional
profiling skills.
During the last couple of years, Riet
was co-organizer of training with
leading image professionals from
around the world, like Carla Mathis and
Sarah Brummitt. Many consultants,
trainers and collegues from all over
Europe participated in these programs.
Her books and materials are being used
in the education of hairdressers and
beauticians.

In 2020 Riet launched the
OK Tool, for virtual color
analysis in English and Dutch.
Download the FREE Demo
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COLOR EXPERT TRAINING

image companion
TRAINING CONDITIONS
Onderstaande trainingsvoorwaarden vormen samen met het digitale inschrijfformulier of het
inschrijfformulier dat in de opleidings- of trainingsbrochure is opgenomen, de
trainingsovereenkomst van Image Companion. Onder "training" wordt verstaan: live training,
en opleiding/training via online kanalen zoals teleseminars, webinars.
Door (online) aanvinken dat men akkoord gaat met de trainingsvoorwaarden, of door verzending
en/of ondertekening van het inschrijfformulier aan Image Companion, verklaren de contractant
(degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de deelnemer (degene die het
trainingsprogramma daadwerkelijk volgt) de bijgevoegde trainingsvoorwaarden te kennen en te
accepteren. Deze voorwaarden beschrijven de rechtsverhouding tussen de deelnemer, de
contractant en Image Companion, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Inschrijfvoorwaarden
Door toezending van het inschrijfformulier verplicht de contractant zich tot het betalen van het
volledige trainingsbedrag. De inschrijving van deelnemer dient vergezeld te gaan van een
aanbetaling. Indien (een deel van) de aanbetaling niet restitueerbaar is, is dit in de
cursusbrochure aangegeven. Image Companion stuurt de contractant cq deelnemer een
bevestiging van deelname online of per email en een factuur.
Na toezending van de bevestiging behoudt Image Companion zich het recht voor de deelnemer
alsnog van deelname uit te sluiten indien deze niet aan de gestelde trainingseisen voldoet of de
betaling op de factuur uitblijft.
Image Companion heeft tevens te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmelding een training
te annuleren. In dit laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk
bericht, via email, schriftelijk of telefonisch, waarna hun verplichtingen vervallen. Deelnemer heeft
de gelegenheid de aanmelding te laten voortbestaan voor de eerstvolgende training, mits
deelnemer akkoord gaat met de voorgestelde trainingsdata en eventuele gewijzigde tarieven /
voorwaarden.
Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een training, geldt de
ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. Als tweede criterium geldt het
naleven van de betalingstermijn.
In beginsel verplicht Image Companion zich, bij acceptatie van een inschrijving, een training
volgens het trainingsprogramma ten uitvoer te brengen. Image Companion behoudt zich het recht
voor het trainingsprogramma of traininglocaties tussentijds te wijzigen.
Prijzen en Betalingsvoorwaarden
De op de website en in deze voorwaarden vermelde bedragen van Image Companion zijn exclusief
21% BTW. Image Companion hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum of indien de (online) inschrijving binnen 14 dagen voor de start van de training geschiedt - een
betaling per omgaande.
De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen
betalingsregeling te worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte
van Image Companion vervalt niet als de deelnemer aan de training de bijeenkomst cq live
teleseminar of webinar niet bezoekt.
Wordt een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan stuurt Image Companion een
betalingsherinnering. Wordt daarna nog niet betaald, dan geeft Image Companion de vordering uit
handen aan een incasso bureau. Alle kosten die hiermee samenhangen alsmede de verschuldigde
wettelijke rente vanaf de vervaldatum komen voor rekening van de contractant.
Image Companion behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te
sluiten van de training. Indien de levering conform de trainingsovereenkomst is aangevangen door
middel van het bijwonen door de deelnemer van de bijeenkomst, dan behoudt Image Companion
zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de overige bijeenkomsten te weigeren bij het
uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. Materiaal en verdere
informatie/communicatie over het onderwerp van de training worden pas uitgewisseld als de
betaling voor de training is voldaan.
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COLOR EXPERT TRAINING
TRAINING CONDITIONS (CONTINUED)

Annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving heeft contractant / deelnemer zeven dagen bedenktijd; binnen deze periode kan
deelname kosteloos worden geannuleerd. Na de 7 dagen gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:
Een deelnemer / contractant kan kosteloos annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de start van de
eerste sessie, module of trainingsdag. Daarna kunnen alleen niet-gestarte modules (indien van
toepassing) kosteloos worden geannuleerd, steeds tot 4 weken voor aanvang van de betreffende
module, sessie of trainingsdag.
Binnen de termijn van 4 weken voorafgaand aan de eerste sessie, module of trainingsdag dient
400,- te worden voldaan. Het is ook toegestaan iemand anders in de plaats van de oorspronkelijke
deelnemer te laten deelnemen. Dit dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training aan Image
Companion te worden gemeld. Image Companion berekent hiervoor € 25,00 administratie kosten.
De nieuwe deelnemer dient aan alle gestelde voorwaarden te voldoen.
Besluit een deelnemer zijn/haar opleiding te onderbreken, dan biedt Image Companion de
mogelijkheid de opleiding voort te zetten in een volgende cursus. Het volledige programma dient
binnen 18 maanden te worden afgerond. Duurt het langer voordat het programma wordt afgerond,
dan treden na deze 18 maanden automatisch de op dat moment geldende voorwaarden in werking.
Eventuele verhogingen in het dagtarief van een training en materiaalkosten zullen in rekening
worden gebracht en dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.
Besluit de deelnemer zijn/haar opleiding af te breken voordat deze is afgerond, dan dienen alle
cursusdagen die zijn gevolgd te worden betaald alsmede de cursusdagen die binnen een termijn
van 4 weken na het moment van melden van het afbreken van de studie staan ingepland. Het is
voor deelnemers dan ook belangrijk Image Companion zo snel mogelijk (schriftelijk) op de hoogte
brengt van een dergelijke beslissing, om recht op een zo hoog mogelijke restitutie te hebben.
Op de bedragen van restitutie brengt Image Companion een bedrag in mindering voor
administratiekosten:
Bij een te restitueren bedrag tot € 250 berekenen wij € 25,00; van € 250 - € 1.000 berekenen wij
€ 50,00 ; bij restitutie van een bedrag dat hoger is dan € 1.000 berekenen wij € 100,00
administratiekosten.
Overlijden of ziekte
In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de training eindigt de
overeenkomst op de dag van overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs
verschuldigd is van trainingsbijeenkomsten die in het verleden plaatsvonden. In geval van ziekte
dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en verplichtingen
voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Betaalde
bedragen worden gerestitueerd, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het
beëindigen van de overeenkomst. Deze bepaling geldt niet in geval van plotselinge ziekte van
korte duur. Is een deelnemer in verband met ziekte niet in staat een trainingsdag bij te wonen,
dan dient deelnemer met de docent te overleggen hoe, waar en wanneer deze dag kan worden
ingehaald, en of dit consequenties heeft voor het vervolg van de opleiding. Eventueel kan de
deelnemer in de eerstvolgende cursus de training vervolgen.
Auteursrecht en eigendomsrecht
De trainingskosten omvatten ook studie/trainingsmateriaal. Het copyright en eigendomsrecht
behoren toe aan Image Companion of derden. Niets uit het studie/trainingsmateriaal van Image
Companion mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden
gepubliceerd in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Image
Companion of de houder van het Copyright. Het is aan deelnemer niet toegestaan het
studie/trainingsmateriaal van Image Companion aan derden ter beschikking te stellen.
Privacy en communicatie
De gegevens van de deelnemers aan trainingen worden door Image Companion vertrouwelijk
behandeld en worden slechts gebruikt voor het doel waartoe de informatie werd verstrekt.
Trainingsvoorwaarden dd 1 januari 2017
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