
Vriendinnenavond 

Bij Top tot Teen is het mogelijk om als groep vriendinnen, collega's of familie een 
eigen koopavond te hebben. Die avond is de winkel alleen voor jou en je 
gezelschap open. Ons personeel is er om jullie te adviseren en te helpen om een 
goede keuze te maken uit onze collectie.

Op je gemak kiezen wat je wilt kopen is al fijn maar het is ook heel gezellig om dit 
samen te doen en elkaar te inspireren. Onze hele winkel staat tot je beschikking 
en wij zorgen voor een hapje en een drankje. Een superidee voor een uitje!

Je kunt bij de aanvraag kiezen uit:
๏ Koffie en thee met iets lekkers erbij
๏ Wijn en frisdrank met kaas- of hartige plank
๏ Een andere invulling is in overleg ook mogelijk
๏ Wanneer en met hoeveel personen kunt u bij ons terecht?

Avonden van 19:00 - 21:00 of van 19:30 - 21:30
Aantal personen vanaf 4 personen
Kosten er zijn geen kosten aan verbonden

Voor vragen of reserveringen kunt u bellen naar 0343 - 517 883. Of mailen naar 
driebergen@toptotteen.info

Hoe kan het dat iemand er prachtig uitziet in sommige kleren, met een bepaalde 
haarkleur of make-up en jou staat hetzelfde helemaal niet? Iedereen heeft wel 
eens meegemaakt dat je iets moois kocht maar dat het in de kast blijft hangen 
omdat je het in de praktijk niet draagt.

Ontdek bij Top Tot Teen met behulp van een kleurenanalyse welke kleuren er het 
beste bij jou passen. Bij de kleurenanalyse ontvang je een kleurenwaaier voor 
jouw kleurtype.

Om er niet alleen qua kleur, maar ook qua stijl op je best uit te zien, moet je 
kleding in harmonie zijn met de vorm van je lichaam en de vorm van je gezicht. 
Het silhouet van je kleding en de details ervan moeten jouw specifieke charme en 
schoonheid versterken.

Tijdens een stijlanalyse leer je deze lijnen en vormen bij jezelf te herkennen. Je 
leert welke kleding je positieve kenmerken benadrukt en hoe je je minder mooie 
punten (als je die hebt) het beste camoufleert.

Kleuranalyse
๏ Duur 1,5 uur en kosten € 95 inclusief waaier en opmaken in je eigen kleur;

Stijlanalyse
๏ Basis: duur 1,5 uur en kosten € 125 inclusief paspoort
๏ Uitgebreid: duur 2 uur, kosten 150 inclusief paspoort en personeel shopping in 

de winkel

Combi Kleur- en basis stijl duur 2,5 uur en kosten € 200
Combi Kleur- en uitgebreid stijl duur 3 uur en kosten € 225

Kleur- en stijlanalyses 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Personal shopping 

Je hebt een drukke baan.

Tijd en vooral de rust om lekker te winkelen heb je niet echt. Soms moet je je al 
haasten om op tijd je 'gewone' boodschappen in huis te hebben. Je hebt een 
eigen stijl & smaak dus je wilt wel graag je kleding en accessoires zelf uitzoeken.

Herken je je in het bovenstaande? Dan is personal shopping bij van Top tot Teen 
echt wat voor jou!

De winkel gaat speciaal voor jou een uurtje open en één van onze verkoopsters 
staat tot je beschikking om je te adviseren en terzijde te staan. Lekker een uurtje 
alleen maar aandacht voor jezelf, omdat wij je graag nog mooier willen maken 
dan je al bent.

Tijd Op afspraak
Aantal personen 1 persoon
Kosten Hier zijn geen kosten aan verbonden

Voor vragen of reserveringen kun je bellen naar 0343 - 517 883. Of mailen naar 
driebergen@toptotteen.info

Make-up advies 
Make-up is het puntje op de i - de finishing touch - om het totaalplaatje af te 
maken. Daarmee brengt je accenten en nuances aan in je uiterlijk en versterk je 
bepaalde vormen in je gezicht of zwak je ze juist af. 

Voor veel mensen is het gebruik van make-up nog best een puzzel. Want welke 
kleuren zijn mooi samen? Of bij jouw kleurtype? Wat gebruik je waarvoor en hoe 
maak je jezelf het handigste op? Zou jij ook wel wat tips en tricks kunnen 
gebruiken?

Bij Top tot Teen kun je kiezen uit verschillende soorten make-up advies:
๏ Een make-up advies van een uur voor al jouw persoonlijke make-up vragen 

(zoals bijvoorbeeld een feestelijke make-up of een snelle make-up voor 
dagelijks gebruik).

๏ Een basis make-up advies speciaal voor jou.
๏ Een workshop voor maximaal 6 personen waarin je samen ontdekt hoe je je 

het beste op kunt maken.

Advies 
1,5 uur voor 1 persoon naar keuze (feest, basis of overige vragen) € 45,00. 
Hierbij krijg je 10% korting op aanschaf van make-up.

Workshop 
2 uur voor minimaal 4 en maximaal 6 personen kost € 15,00 p.p. 
Hierbij krijg je 10% korting op aanschaf van make-up.




