PRIJZEN STUDIO FANCYRELLA 2021/2022

TIJD INDICATIE
Maandag en Dinsdag

Gesloten

Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Te boeken tussen:
10:00 en 18:00
Tijden in overleg bespreekbaar

( tijdens school vakanties kunnen de tijden afwijken)

Zaterdag, Zondag
( Afwijkende tijden zijn in overleg bespreekbaar afhankelijk
van beschikbaarheid)
Duur van een arrangement of behandeling is afhankelijk
van wat u boekt. De spa feestjes duren gemiddeld 2,5 uur.
Losse behandelingen of arrangementen duren gemiddeld
1 tot 1,5 uur

Dag deel ochtend/middag
Tussen: 11:00 tot 14:00
Dagdeel middag
Tussen 14:00 - 18:00
Na 18:00 tot maximaal 22:00 in overleg

Begeleiders / volwassenen

Prijs per persoon € 5

Frisdrank van de roze minibar

Vanaf € 1,50 per drankje

Studio Fancyrella is gevestigd in de winkelstraat van Oud-Rijswijk
Wij zijn een verkoop punt voor feestartikelen / accessoires en een kids beautysalon
Herenstraat 80 , 2282 CA , Rijswijk
(In de omgeving van onze studio kunt u overdag gratis parkeren tot 18:00)

Onze kids beauty salon is super leuk, sfeervol en kindvriendelijk ingericht geheel in een glamour thema.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij hebben ervaren medewerkers met affiniteit voor kinderen.
We volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben aangepaste maatregelen ( indien van toepassing)
Onze studio en attributen worden na ieder gebruik gereinigd en schoongemaakt
Kinderen kunnen met een gerust hart en in alle veiligheid gebracht en opgehaald worden
Tot 8 jaar is min. 1 begeleider per groepje verplicht. De begeleider van het groepje dient kinderen wel te
helpen/ondersteunen bij het bijv. aankleden/verkleden of naar de wc gaan.
Alle arrangementen en activiteiten worden volledig verzorgd door ons team. Er is altijd begeleiding en
toezicht.
Foto’s die als service of ter promotie gemaakt worden tijdens arrangementen kunt u digitaal opvragen via
WhatsApp.
Het is mogelijk dat er beeldmateriaal gedeeld wordt via social media. Indien er ouders zijn die hier bezwaar
tegen hebben, graag specifiek vermelden.
Indien u geen fotoshoot tegen betaling boekt ( vanaf € 25 per arrangement ) of de polaroids afneemt vanaf €
2 p.s. kunnen wij niet garanderen dat er voldoende of kwalitatieve foto’t gemaakt zullen worden. Wij adviseren

SPA BEAUTY & MAKEUP (GROEPS) ARRANGEMENTEN

LITTLE DIVA PARTY € 250
6 tot 10 kinderen
Vanaf 11 kids € 19,50 per kind extra
Gebruik van Badjassen / pantoffels
Spa benodigdheden & accessoires
Diva champagne
Hightea: etagere met zoete lekkernijen
Popcorn en snoep
Gezichtsbehandeling (scrub/masker)
Manicure
Opmaken
Gebruik van accessoires
Fotobooth selfie ringlamp
Verrassing voor de jarige

FANCY DELUXE € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 11 kids € 27,50 p.p
Gebruik van Badjassen / pantoffels
Leuke spabox incl:
spa benodigdheden & accessoires
Helium ballonnen
Diva champagne
Hightea: etagere met zoete lekkernijen
Popcorn en snoep
Gezichtsbehandeling ( scrub/masker)
Manicure
Opmaken
Haren pimpen / Haarglitters
Glitter tattoos
Gebruik van accessoires
Fotobooth selfie ringlamp
Goodiebag voor iedereen

ROYAL QUEEN PARTY € 280
6 tot 10 kinderen
Vanaf 11 kids € 21,50 per kind extra
Gebruik van Badjassen / pantoffels
Spa benodigdheden & accessoires
Diva champagne
Hightea: etagere met zoete lekkernijen
Popcorn en snoep
Gezichtsbehandeling ( scrub/masker)
Manicure
Opmaken
Haren pimpen / haar glitters*
Glitter tattoos*
Gebruik van accessoires
Fotobooth selfie ringlamp
Verrassing voor de jarige

GLAMOUR DELUXE € 400
6 tot 10 personen
Vanaf 11 personen € 27,50 p.p
Gebruik van Badjassen / pantoffels
Leuke spabox incl:
spa benodigdheden & accessoires
Verrassing voor iedereen
Helium ballonnen
Diva champagne
Hightea met lekkere hapjes
Etagere met zoete lekkernijen
Popcorn en snoep
Gezichtsbehandeling ( scrub/masker)
Manicure
Opmaken
Haarglitters + Hairflair
Glitter tattoos
Fancy jurken , hakken & Accessoires
Fotobooth selfie ringlamp
Goodiebag voor iedereen

SCHMINK & FANTASY € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 11 kids: € 27,50 p.p
High tea: etagere met zoete lekkernijen
Kidsbox Popcorn/chips en snoep
Schminken / Opmaken ( alle themas mogelijk)
Glitter tattoos zetten
Gebruik van accessoires
Eigen outfits mag ook
Verrassing voor iedereen

BRATZ & DOLLS € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 11 kids: € 27,50 p.p
High tea met zoete lekkernijen
Popcorn/chips en snoep
Diva champagne
Makeup workshop / Opmaken
Manicure en nagels pimpen
Glitter tattoos of body art
Gebruik van accessoires
Eigen outfits mag ook
Fotoshoot met selfie ringlamp
Verrassing voor iedereen

SCHMINK & FANTASY + HAIRFLAIR € 450
6 tot 10 kinderen
Vanaf 11 kids: € 27,50 p.p
High tea met zoete ekkernijen
Kidsbox Popcorn/chips en snoep
Schminken / Opmaken ( alle themas mogelijk)
Glitter tattoos zetten
Haren pimpen/ kleuren / vlechten
Jurken, accessoires, hakken ( in thema)
Eigen outfits mag ook
Fantasy Fotoshoot
Verrassing voor iedereen
BRATZ & DOLLS + HAIRLFAIR DELUXE € 450
6 tot 10 kinderen
Vanaf 11 kids: € 27,50 p.p
High tea met zoete lekkernijen
Popcorn/chips en snoep
Diva champagne
Makeup workshop / Opmaken
Manicure en nagels pimpen
Glitter tattoos of body art
Jurken, accessoires, hakken ( in thema)
Eigen outfits mag ook
Haren pimpen / kleuren / vlechten
Fotoshoot met selfie ringlamp
Verrassing voor iedereen

TIPS & LEUKE EXTRA’S TE COMBINEREN MET FEESTJES

PRIJS

Limosine service ( Roze of witte limo)
Opgehaald worden vanaf school of huisadres > naar onze studio gebracht worden
Prijs is een indicatie voor omgeving Den Haag/Rijswijk ( afhankelijk van afstand)

KORTING
TARIEF
€ 190

Mooi bewerkte foto’s digitaal ontvangen van de fotoshoot
Foto’s direct laten afdrukken
Gebruik van fancy verkleed garderobe inclusief hakken en accessoires

€ 25 eenmalig
€ 2 p.s
€ 15 eenmalig

BEAUTY SALON - ARRANGEMENTEN
Bekijk hier de arrangementen die geschikt zijn vanaf 2 personen.
Geschikt voor Moeder & Dochter , Oma & Kleinkind , BFF arrangementen , nichtjes , tantes etc.

FANCY GIRLS ARRANGEMENT € 75
Geschikt vanaf 2 personen
Duur: 1 uur
Vanaf 3e persoon: € 19,50 p.p
Welkoms drankje
Gebruik van badjassen en glitter pantoffels
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup

FANCY GIRLS + HAIRFLAIR € 120
Geschikt vanaf 2 personen
Duur: 1,5 uur
Welkoms drankje
Mini hightea met zoete lekkernijen
Gebruik van badjassen en glitter pantoffels
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup
Haren pimpen > krullen/stylen/vlechten naar keuze
Kleine verrassing

FANCY BEAUTY TIME ARRANGEMENT € 90
Arrangement vanaf 2 personen
Duur: 1,5 tot 2 uur
3e persoon: € 25 p.p
Welkoms drankje
Mini hightea met zoete lekkernijen
Gebruik van badjassen en glitter pantoffels
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup
Kleine verrassing
BEAUTY DELUXE + HIGH TEA € 150
Arrangement vanaf 2 personen
Duur: 2 uur
3e persoon: € 35 p.p
Welkoms drankje
Mini hightea met zoete lekkernijen
& mini sandwiches naar keuze
Gebruik van badjassen en glitter pantoffels
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup
Haren pimpen > krullen/stylen/vlechten naar keuze
Goodiebag

EXTRA BIJ TE BOEKEN & LOSSE BEHANDELINGEN
DE VOLGENDE BEHANDELINGEN KUNNEN ER EXTRA BIJ OF
LOS GEBOEKT WORDEN

PRIJS PER PERSOON

Haren krullen/stylen/vlechten naar keuze ( incl. Gekeurde haarplukjes
, accessoires en haarglitters indien gewenst)

€ 15 p.p

Haren knippen ( prof. kinderkapster)

€ 15 p.p

Festival Makeup / Feest Makeup ( opgemaakt worden voor een
speciale gelegenheid of een tof feestje?)

€ 15 p.p

Nagels pimpen / mini manicure voor kids
Kids voetenbadje + pedicure
Teentjes lakken
Glitter tattoo laten zetten extra

€ 10 p.p
€ 10 p.p
€ 2 p,p. Extra
€ 3 p.p extra

Losse fotoshoot incl. Digitale fotoservice
Foto’s direct laten afdrukken

Eenmalig € 25,€ 2 per foto

EXTRA TOEVOEGINGEN
SWEETS & TAART

PRIJS
Toeslag: Eigen taart meebrengen

€ 10,00

Glitter taartje
Thema Fondant taart
Thema Taart 2 laags
Taart 3 laags met dummy
Taart 3 laags
Meer lagen

€ 35
€ 65
€ 140
€ 160
€ 180
Op aanvraag

Thema Cupcake
Mini cupcake
Glitter Donuts
Thema koekjes
Popcakes
Thema traktatie
Kids box snoep traktatie

€ 3,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 5,00

OVERIGE EXTRA’S & ACTIVITEITEN DIE ER BIJ TE BOEKEN ZIJN ( VANAF) PRIJZEN
Springkussen
Meet & greet, Mascotte of prinses inhuren
Speciale makeup of schmink + Fantasy fotoshoot erbij boeken
Suikerspinnen draaien & uitdelen
Thema banner/backdrop ( groot thema achtergrond) huren voor
fotoshoot
Candy cart in speciaal thema met sweets

€ 60
Vanaf € 65
€ 90
€ 2 p.p.
€ 25
€ 125

OVERIGE EXTRA’S & ACTIVITEITEN DIE ER BIJ TE BOEKEN ZIJN PRIJZEN
Helium ballonnen pakket ( 10 stuks)
Cijfer helium ballon per stuk
Of folie ballonnen in alle thema’s mogelijk

€ 15
€ 12,50

Thema ballonnen tros

€ 45

Thema ballonnen decoratie boeket + pilaar

€ 65

Ballonnenboog

Vanaf € 50

