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Leer hoe je vrouwen kunt adviseren over kleding aan de hand van  

professionele stylingtechnieken. In deze driedaagse Training op MBO niveau 

behandelen we algemene stijlprincipes, figuuranalyse en gezichtsvormanalyse. 

 
 

Heb je de wens om styliste of personal shopper 

te worden, of om je voor te bereiden op een 

baan in de mode? Dan is deze training een goed 

begin.  

Je leert in korte tijd alle styling basistechnieken in 

theorie en praktijk. Ook leer je om wat je intuïtief 

doet goed te onderbouwen, zodat je het 

beroepsmatig kunt gaan invullen.  

In deze 3-daagse training leer je welke 

technieken je kunt inzetten voor effecten in 

kleding van je vrouwelijke klanten om:  

• Hen langer, slanker, voller of meer in 

balans te laten lijken 

• Hun benen, romp, of hals visueel te 

verlengen, meer taille te creëren etc. 

• Kapsels, halslijnen, sieraden, kragen etc. 

te adviseren die prachtig passen bij de 

gezichtsvorm van je klanten 

• De basisprincipes van garderobeplanning 

TTTTrainingrainingrainingraining        

StylinStylinStylinStyling Techniekeng Techniekeng Techniekeng Technieken    
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Training Styling Technieken 

 

We behandelen onder meer: 

 

1. Algemene stijlprincipes 

o Lijnen, vormen, kleurvlakken, contrast  

o Illusion dressing: technieken om bepaalde effecten te bereiken? 

 

2. Line en design 

o Lichaamsvormen 

o Camoufleren / accentueren 

o Balans creëren 

o Kapsels, halslijnen en kragen  

o Sieraden en overige accessoires 

 

3. Advies geven 

o Garderobeplanning 

o Een Consult geven  

o Stijlboek samenstellen 

 

 

De huiswerkopdrachten bestaan uit het zoeken van voorbeelden en maken van moodboards.  

Daarnaast werk je gedurende de training met één model, over wie je een verslag inlevert 

voorafgaand aan de 3e dag. 

 

De training wordt afgesloten met een schriftelijke toets.  



   

Brochure Training Styling Technieken | © Image Companion                           3 

Zelf meenemen:   

 pen en papier 

 

 

 

Training Styling Technieken - Praktische informatie 

Training:      3 cursusdagen verdeeld over een periode van ca 6 weken.  

Data:     zie www.imagecompanion.nl/cursusagenda/ 

Tijden:   10.00 – 17:00 u 

Locatie:     Doornenburg 58, 2402 KE Alphen aan den Rijn  

 

Prijs training   €   800,00 excl btw | inclusief materialen om stijlboeken samen te stellen.  

    aanbetaling bij aanmelding € 150,00. 

 

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Door het invullen van de online 

aanmelding of het insturen van het registratieformulier verplicht je je om het cursusgeld te voldoen.  

 

Het bedrag voor de opleiding omvat: 

o Toegang tot 3 trainingsdagen 

o Cursusmap. kleinmateriaal voor de stijlanalyses 

o Koffie, thee, water, lunches 

o Certificaat en vignet voor je website 

 

 

Styling Werkmaterialen  

Na je opleiding wil je wellicht ook een goed stijlboek 

kunnen meegeven aan je klanten. Wij hebben hier een  

oplossing voor: Stijl voor Vrouwen. 

 

Deelnemer aan de Training Styling Technieken krijgen  

een licentie voor 1 jaar als onderdeel van het trainingsprogramma.  

Met Stijl voor Vrouwen print je zelf je Stijlboeken uit voor je  

klanten, maar ook je werkboekjes bij je workshops. Precies  

zoals jij het wilt hebben.  

 

Het materiaal sluit volledig aan op de inhoud van  

de training. Na een jaar kun je je licentie verlengen met 

een jaarlijkse contributie.  

 

We activeren je toegang na het behalen van je certificaat.  
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Inschrijven / Aanbetaling  

Maak je keuze uit de aangeboden cursusdata (www.imagecompanion.nl/cursusagenda/) en meld je aan. 

Als de data je niet schikken, neem dan even contact op voor overleg.  

Meld je online aan via : http://www.imagecompanion.nl/aanmelden-opleiding/ 

Of meld je aan door het registratieformulier (zie volgende pagina) uit te printen en volledig ingevuld en 

ondertekend aan Image Companion toe te sturen of te mailen. Maak meteen daarna de aanbetaling à  

€ 150,00 over op de rekening van Image Companion: IBAN NL62 INGB 0006 1836 24 | BIC:  INGBNL 2A 

Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training betaald te zijn.  

Na registratie ontvang een factuur en aanvullende informatie. Op deze training zijn de Image 

Companion trainingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn in deze brochure opgenomen.  

Als je nog aanvullende vragen hebt, neem dan alsjeblieft contact op met Image Companion: 0172 - 530 590 

  

 

 

De docent  

Deze training wordt verzorgd door  

Riet de Vlieger, AICI CIP (certified image professional)   

 

Na een loopbaan als logopedist heeft Riet zich intens verdiept in image, 

personal branding en communicatie. Ze geeft training in de 

hoofdvakken van het competentieprofiel van de image consultant sinds 

2002.  

 

Haar eigen leerproces met Carla Mathis startte in november 2001. Riet 

volgde een 11 dagen durende training over Stijl. Het vinden van haar 

eigen stijl was voor haar een levensveranderende ervaring. Riet wil 

sindsdien niets liever dan deze ervaring doorgeven aan klanten en 

collega´s.  

 

Riet is intussen certified trainer van de Level I trainingen van Carla Mathis, en  

auteur van ELEGANT, garderobemanagement voor vrouwen.  

 

Ze heeft presentaties verzorgd tijdens AICI Conferenties in Orlando (USA) en Parijs. Zij was 

bestuurslid van zowel VIP als AICI. In 2015 ontving zij de AICI President's award, en in 2016 de 

Karin van Paassen VIP Award vanwege haar bijdrage aan de ontwikkeling van het vak. Ze is 

onlangs gekozen tot de volgende AICI International President voor de periode 2017 -2019. 
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Image Companion 

Image Companion is het advies- en trainingsbureau van Riet de Vlieger, AICI CIP. Vanuit dit bureau 

worden ook opleidingen verzorgd in een aantal (hoofd)vakken uit het competentieprofiel voor de Image 

Consultant. De opleidingen dragen het Image Masters Label. Als trainer is Riet internationaal georiënteerd 

en actief lid van de AICI (Association of Image Consultants International). 

 

Behalve een professionele opleiding en aanvullende trainingen verzorgt Riet programma's voor 

hooggeschoolde technische vrouwen, particulier en in het bedrijfsleven. Deze programma's bieden support 

aan deze mensen om zich beter te profileren als professional.  

 

In de afgelopen jaren was Riet mede-organisator van trainingen met toptrainers uit het buitenland zoals 

Carla Mathis en Sarah Brummitt. Aan deze trainingen namen consultants, trainers, en collega’s uit andere 

Europese landen deel. 

 

 

Riet de Vlieger is als Certified Image Professional aangesloten bij:  

 

 

 

Image Companion verzorgt ook de volgende opleidingen / trainingen: :  

 

• Curriculum Image Consultant (kleur - stijl - image) 

• Curriculum Personal Stylist (kleur - stijl) 

• Mastertraining KLEUR - met op-maat kleursysteem - nascholing voor gevorderden.  

• Startersprogramma 

• Training op maat voor wie gericht wil bijscholen, maar niet wil gebruik maken van 

het reguliere aanbod. Informeer naar de mogelijkheden.  
 

Na elke goed afgeronde training ontvang je een certificaat en een Beeldmerk voor op je site. 

 

  Training Styling Technieken draagt het Image Masters Label.  

  Het Image Masters Label is een kwaliteitskenmerk voor professionele trainingen  

  en opleidingen voor Image Consultants / stylisten. Image Masters was van 2006 - 

  2016 een toonaangevend opleidingsbureau. Per 2017 gaat Image Masters verder 

  als platform en kwaliteitslabel.  

 

Ook andere trainers kunnen het Image Masters Label aanvragen voor trainingen. Hiervoor wordt 

momenteel een procedure ontwikkeld. Het label staat voor gedegen vakkennis die een 

professioneel image consultant nodig heeft. Uitsluitend trainingen die voldoen aan het 

competentieprofiel van de Vereniging Image Professionals kunnen worden ingediend. Ook 

trainingen voor ondernemersvaardigheden vallen hieronder.  
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Training Registratie Formulier  

Ik meld mij aan voor de 3-daagse Training Styling Technieken 

 
 
Datum aanmelding 

 
 

 
 
Datum eerste cursusdag 

 
 

Plaats van de opleiding  Alphen aan den Rijn  

 

Gegevens deelnemer: 

 
 
evt. Bedrijfsnaam 

 
 

 
Btw nummer  

 
 

 
Naam  

 
 

 
Straat + Huisnummer 

 
 

 
Postcode + Woonplaats 

 
 

 
Telefoon 

 
 

 
Evt. Mobiel 

telefoonnummer 

 
 

 
Email:  

 
 

 
factuuradres indien anders: 

 
 

 

Handtekening: 

 

 

 

Voor aanmelding dit formulier a.u.b. terugzenden. 

 

Image Companion, Doornenburg 58 | 2402 KE Alphen aan den Rijn | info@imageCompanion.nl 

tel (0172) 530 590. 

 

Online aanmelden kan ook: http://www.imagecompanion.nl/opleidingen/aanmelden/ 

Maak gelijktijdig je aanbetaling à € 150,00 over op IBAN nummer NL62 INGB 0006 1836 24 / BIC: 

INGBNL2A t.n.v. Image Companion te Alphen aan den Rijn 

 Van de aanbetaling is € 25,00 niet restitueerbaar. 
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Image Companion trainingsvoorwaarden  

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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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 


