PERSONAL STYLIST TRAINING
Learn how to work with the ELEGANT-method®
Body Shape analysis and Styling techniques
How to choose the best fabrics, silhouettes, skirt and trouser styles
How to adjust cloths to create balance
How to choose accessories and prints that relate to body features
How to build a basic wardrobe and provide a closet analysis for your
clients
Development of Personal Style
Working with both men and women
IN PERSON TRAINING

ACCREDITED BY AICI FOR 3.5 CEU'S

Roseanne Hunter
Personal Stylist Training | © Image Companion

PERSONAL STYLIST TRAINING

Personal Stylist
Training
Expert training

It's quite easy to create a nice picture.
Styling men and women for their
personal and professional life requires
professional knowledge, techniques and
an expert approach.
Dressing people for the various
occasions in their lives, matching their
lifestyle and taste, is a complex task.
If you want to do that well, you need
thorough preparation.

Style, the foundation for image
The basis of Image development
"Style" includes all aspects of your appearance and also how you express your personality.
You express the connection between your inside and outside through your personal style.
Style also includes camouflage techniques in order to create a desired projection of yourself.
The Personal StylistTraining is created for those who want to give professional styling
advice. The training is particularly suitable for stylists, hairdressers, fashion consultants,
personal shoppers, fashion store owners, and is a high priority for aspiring image
consultants. The course provides you with the background and knowledge of working with
customers with different needs and questions.
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aspects of stYLE
fabrics
shape
hems and necklines
hair style
creating balance
the style of the heart
accessories
outfit creation
wardrobe management

what else?
make people feel at ease
interview techniques
creativity to create interesting combinations
knowledge about fabrics
distinguish body features
illusion dressing techniques
proportion and related lines
and a lot more...

Summary:
You inquire and listen to a client, and then you
provide techniques that solve the problem or
question. That is incredibly exciting work!
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personal styling
1. Styling Basics
• Lines, shape, use of color, contrast
• Illusion dressing: camouflage and highlight
2. Line en design
• Body shape, fabrics and types of clothing
• Silhouettes, shapes in clothes
• Proportion
• Size and Scale: XS tot XXXL
3. Face shape, Neck lines, Accessories
• Face shapes
• Necklines, hair styles, accessories and patterns
• Collars and ties, suits and shirts
• Texture, resonance and balance
4. Personal Touch
• 9 Style types
• Dominant and subordinate style
5. Wardrobe management
• A wardrobe that fits the lifestyle of the client
• Go from here to the desired outcome
6. Consultations, workshops and longterm support
• Providing Consultations
• Workshops with groups
• Creating styling guides

After the completion of this program you will be able to:
• Dress people in a way that fits their
needs and lifestyle
• Create a harmonious expression
• Create unique outfits together with your client
• Create a styling guide for your client with ease
• Provide clothing, styling and wardrobe advice.
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Personal styling tools starter kit
During the training you will receive a couple of tools you need for your consultations
and workshops:

A calliper (measuring instrument) and a ribbon.
A license for the Style for Women program, an online style book program, that will
allow you to print your own styling guides. You get access from the 4th or 5th day of
the training.

If you also want to use the Style for Men version you need to pay an extra fee of
€ 175.00 excl. VAT up to three months after completing the Personal Stylist Training.
Participants who have booked the full Curriculum Image Consultant will receive the
"Style for Men" licenses as one of the bonuses.

The book ELEGANT dealing with the ELEGANTmethod® is one of the gifts you receive.
It's written in Dutch...

05

PERSONAL STYLIST TRAINING

Course information
Training:

7 course days within appr. 3 months

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

http://bit.ly/1hKdGal
€ 2.195,00 excl 21% VAT
including starter kit
€ 500,00

Registrations: first come first serve
Full tuition due date is two weeks prior to the first
training date.

Disclaimer
Please note that this Image &
Communications Course is a
training approved by the
Association of Image
Consultants International
(AICI).Certification, earned
through the trainer upon
completion of this course, is
entirely independent from
AICI’s professional
Certification programs.
(If you wish to pursue AICI
Certification, please refer to
AICI’s website
https://www.aici.org/)

The Image Companion training conditions are
applicable. These conditions are attached to this
brochure (in Dutch).
Payment:
€ 2,195,00 + 21% btw = € 2.655,95
Tuition includes :
Course binder
Personal Styling Tools Starter Kit
Styling guide (activated after day 5)
Certificate and graphic for your website
Coffee, tea, water, lunches
Bring to the class:
Pen and paper
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other options
Complete Image Consultant Training
The Personal Stylist Training is part of a larger package, the Image Consultant
Curriculum. A programme of three modules: Color Expert (7 days), Personal Styling
(7 days), and Image & Communication (2 days). The complete programme takes 6-9
months to complete. It's possible to register for individual modules as well.
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 Entrepreneurial Skills 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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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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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.
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THE PERSONAL STYLIST
TRAINING IS A DETAILED
PROGRAM TO START
OFFERING POWERFUL
PERSONAL STYLING
SOLUTIONS TO CLIENTS.
(Accredited by AICI)

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

PERSONAL STYLIST 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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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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