
  
 

/ COLOR PRO  
 
 
 

€247,- 
excl. btw 

 
 

½ dag  
 

YOUR SIGNATURE COLOR 

Kleur is zo veelzijdig en (vanzelf)sprekend. 
Welke kleuren laten je stralen? Welke kleuren passen 
bij je persoonlijkheid? Maar ook welke stoffen, 
materialen, vormen en texturen sluiten aan bij jouw 
Signature Color. 
Een Color Pro advies is dé tool voor een bewuste 
garderobe. Geen overbodige kleding meer kopen wat 
niet aansluit bij jouw stijlpersoonlijkheid. 

Het advies duurt 3/4 uur waarbij je een uitgebreid 
eboek krijgt van jouw uniek Signature Colors.. 

 

• Kennismaking via zoom/skype 
 

• Color Master advies 
 

• Color kaart 
 

• E-book met foto's van jouw Signature Style 
 

• Advies over prints, stoffen, textuur 
 

• Styleboard met jouw Signature Color & Style 
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/ WARDROBE

 
 

€697,- 
excl. btw 

 
 

 

1,5 dag 

 
 

YOUR SIGNATURE WARDROBE 

We gaan de slag met het herdefiniëren van 
jouw persoonlijke stijl. In een aantal stappen maken we 
jouw uitstralingswens concreet. 

Het Signature Wardrobe traject bestaat uit 1,5 waarbij 
we een passende garderobe creëren die bij jouw 
uitstralingswens past. Aan de hand van een aantal 
persoonlijke opdrachten ontdekken we welke keuzes 
we gaan maken bij de garderobe  
clean-up. Wat is jouw Signature Style? Wat zegt 
elk kledingstuk over jou? Vertaalt het wie je 
bent? Daarbij speelt kleur, vorm en materiaal een 
belangrijke rol. Aan het einde van de Medium Traject 
ontvang je een handboek met jouw Signature Color, 
Wardrobe & Style. 

• Kennismaking via zoom/skype 
 

• Persoonlijke verdieping & coaching 
 

• Visionboard creëren 
 

• Signature Style (her)definiëren 
 

• Color Master advies en Color kaart 
 

• Wardrobe cleanup 
 

• Style analyse; kleur, pasvorm en materialen 
 

• E-book met foto's van jouw Signature Style 
 

• Advies over prints, stoffen, textuur 
 

• Achteraf sessie zoom/skype 
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/ ULTIMATE
 

 
€1297,- 

excl. btw 

 
2,5 dag 

 
 
 

ULTIMATE SIGNATURE STYLE 

De all-in experience. 

De Ultimate is de kers op de taart waarbij we de  
eventuele missing items aanvullen in jouw garderobe. 
We gaan dieper in op jouw pure kern zodat elk kleding 
stuk onderstreept wie jij bent.   

Na dit volledige, unieke & intensieve 
transformatie traject hebben we jouw persoonlijke 
verhaal vertaald in een krachtig en duidelijk Signature 
Style. Niemand kan meer om jou heen, het zal 
aanvoelen als een sterke identiteit. Kleur, kleding & 
garderobe zijn passend bij jouw uitstalingswens en/of 
(merk)verhaal.  

 

• Kennismaking via zoom/skype 
 

• Persoonlijke verdieping & coaching 
 

• Visionboard / Signature Style (her)definiëren 
 

• Color Master advies en Color kaart 
 

• Wardrobe cleanup 
 

• Style analyse; kleur, pasvorm en materialen 
 

• Optioneel duurzaam (online) shoppen 
 

• E-book met foto's van jouw Signature Style 
 

• Advies over prints, stoffen, textuur 
 

• Haarkleuradvies bij Koffijberg Hairdressers 
 

• Begeleiding achteraf 2 zoom/skype sessies 

 



  
 

                     
NEWSTYLECOLLECTIVE.NL 

 
 

  
	

/ VOORWAARDE

 

• Prijsopgave is exclusief 21% BTW.  
• Prijzen zijn exclusief kledingbudget. 
• Wij rekenen geen reistijd wel reis- en parkeerkosten; 0,24 per km als we op 

locatie, in een andere stad dan Amsterdam of bij je thuis komen. 
• Betaling in 2 of 3 termijnen mogelijk. 
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