
De ‘Support your Salon’ actie is een initiatief van een 
aantal kappers uit Nederland in samenwerking met Keune, 

één van onze leveranciers van verschillende styling 
producten.

De actie werkt als volgt. Je gaat naar 
www.supportyoursalon.com waar je een waardebon voor 

Cas van den Broek Mannenkappers kunt scoren die je 
kunt inleveren bij je eerstvolgende knipbeurt.  Vul de 

plaatsnaam ‘Tilburg’ in de zoekbalk in en kies voor Cas 
van den Broek Mannenkappers. De rest wijst zich vanzelf! 
Het gehele bedrag komt ten goede aan onze kapsalon. 

Wij zijn ontzettend dankbaar voor al jullie steun en hopen 
jullie snel weer in onze kapsalon te mogen ontvangen om 

jouw waardebon te verzilveren!

Het Corona virus… Wat kunnen we er nog over zeggen? De hele dag 
horen we niets anders. Met name MKB bedrijven worden hard 
getroffen en ondernemers proberen op allerlei crea�eve manieren 
tóch wat inkomsten te generen.  Ook  wij, als kappers, zijn met de 
rug tegen de muur gezet en hebben onze deuren moeten sluiten. Al 
begrijpen wij natuurlijk maar al te goed, gezondheid gaat boven 
alles. 

Niet alleen een vervelende situa�e voor ons, maar ook voor jullie, 
onze klanten! Wij hebben namelijk alle geplande afspraken voor de  
komende weken moeten annuleren. Een voor diegene die dachten 
“het kan nog wel een weekje” werd het nu plots “het móet nog een 
paar weekjes”. Ondertussen lopen we allemaal met een bos weelde-
rige krullen rond. We zullen het er voor nu even mee moeten doen.

Door middel van deze nieuwsbrief proberen we jullie op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen en laten we jullie zien dat we niet 
s�l  zi�en! 

Zo hebben wij een leuke ac�e opgezet, waarmee jij als trouwe klant 
ons kunt steunen. Want deze steun, kunnen wij maar al te goed 
gebruiken...

Is je favoriete gel of shampoo op? Neem contact met 
ons op! 

Wij bezorgen je jouw favoriete shampoo of gel bij je thuis, op gepaste afstand 
natuurlijk! Stuur ons een mailtje via cas@mannenkappers.nl of een berichtje 

naar 06-22563618 met jouw wensen.  

Volg ons op social media

Geen mail meer ontvangen? Klik hier om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.
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