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Beauty Award 2018

We go for it!

Ik vroeg onze klanten een referentie te sturen over wat zij van onze salon/het team vinden 

en waarom Sharon’s Schoonheidssalon volgens hun de Beauty Award 2018 moet winnen?

 

Wat ben ik ongelofelijk trots en geroerd door de mooie woorden en de moeite die al deze 

mensen genomen hebben. We hebben ze allemaal gebundeld in dit prachtige boek, dit 

ligt in onze wachtruimte zodat iedereen het kan lezen!

Ongelofelijk bedankt!

Liefs Sharon



Wat zijn wij ontzettend trots op jou, de salon en dat wij deel uit mogen maken van  

het team. Wij bewonderen de kracht, het enthousiasme en de passie waarmee jij  

het beste uit elke dag, klant en ons weet te halen. Daarmee inspireer jij ook ons om, 

samen met jou, te blijven groeien en ontwikkelen.

“We� tr�s op wat je hebt bereikt
al heb je nog 1000 dromen

Zorg dat je af en toe ook kijkt 
naar hoe ver je bent gekomen’’

Jouw super team, 

Landa, Esty, Denise en Leanne

Dank je wel!



Sowieso iedere zes weken en met regelmaat tussendoor nog, breng ik een  

bezoekje aan ze. Ze zijn vriendelijk, opgewekt, en zien er prachtig uit. Mooi in de 

make-up, nagels gelakt. Ze ontvangen me altijd met open armen. Ze nemen mijn 

jas voor me aan en nemen me mee een mooie kamer in. Daar mag ik gaan 

liggen. Ik krijg, indien gewenst, een dik of een dun dekentje over me heen. Een 

kussentje in mijn rug en onder mijn knieën. Het enige dat ik hoef te doen is mijn 

wensen kenbaar te maken en te blijven liggen. 

Zo’n anderhalf uur lang wordt er alles aan gedaan om mijn huid te verzorgen en 

te laten stralen. Deze vakmensen staan altijd klaar met goede adviezen op het 

gebied van huidverzorging en alles wat daar mee te maken heeft. Er wordt mee-

gedacht. Ik voel me als klant de koningin. Deze geweldige dames zijn Sharon en 

haar team van Sharon’s Schoonheidssalon. Dankjewel lieve, deskundige dames, 

voor jullie altijd goede zorgen. 

Wanda Laarakkers

Deze vakmensen staan 
altijd klaar met goede 
adviezen



Vorige week ontving ik jullie herinneringsmail voor mijn afspraak. Alsof ik die nodig heb!

Iedere keer weer verheug ik me op een bezoek aan de salon. De gastvrijheid,  

de producten, de kennis die iedereen in huis heeft, betekent dat iedere behandeling  

een feestje op zich is.

Al vanaf die allereerste jaren heb ik met bewondering Sharon zien groeien en door  

haar niet te tomen energie is de salon uitgegroeid tot een heerlijke plek. En of ik nu bij 

Sharon zelf of bij een van de andere dames ingepland sta, het is gewoon iedere keer een 

heel prettig bezoek. 

Dankjewel meiden! En tot morgen! 

Yvonne van Manen

Morgen mag ik weer!



LIEVE SHARON,
Uren heb ik al bij jou in de stoel gelegen, mijn behandeling door jou is zeker niet pijnloos, 

door jou oprecht geïnteresseerde belangstelling in mij kan ik dat goed langs mij neer 

leggen. Inmiddels kennen we elkaar erg goed en hebben we een bijzondere band met 

elkaar. Je hebt een fantastisch team achter je staan die je visie over klantenbenadering 

zeer goed begrijpen en uitdragen. Jullie zijn altijd erg complimenteus bij deze een voor 

jullie: Alsjeblieft een dank je wel.

Jose Verberk

Als klant voel ik me zeer welkom. 
Ik krijg een goede uitleg over mijn behandelingen. 

Er wordt gewerkt met passie, gedrevenheid 
en veel enthousiasme. Men is voortdurend in beweging  

en in voor nieuwe ontwikkelingen.

Wat een energie. Mijn complimenten,  
ga zo door. Op naar de TOP.

An den Teuling
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Ik wil jullie graag in het zonnetje 
zetten. Niet alleen ik maar ook 
mijn man. 

Hij is erg te spreken over de pedicure bin-

nen jullie team. De verzorging van de voe-

ten, maar ook de tips die erbij horen voor 

een goed en gezond resultaat van de voe-

ten. Mijn ervaring gaat hoofdzakelijk over 

de verzorging van mijn huid en de dingen 

die erbij horen. Zoals hoe kan je het beste  

jezelf opmaken en welke producten bij 

mijn huid passen. Laatst had ik een behan-

deling om bij mijn huid de oneffenheden 

te behandelen met resultaat.

Daarom zijn wij zeer te spreken over dit 

team. De gastvrijheid en de fijne behande-

lingen draagt dit bij tot een goed succes 

voor deze schoonheidssalon. Zij zijn voor 

ons de Beauty Award van 2018. Succes 

met jullie deelname en met de schoon-

heidssalon.

Toon en Maria Verblakt

Graag wil ik hierbij mijn ervaring 
delen over Sharon en haar team.

Ik voel me altijd zeer welkom en warm 

ontvangen. Volgens mij heeft iedere klant 

het gevoel uniek te zijn en dat geeft een 

goed gevoel. 

Professionaliteit staat hoog in het vaandel 

bij Sharon en dat draagt ze uit naar haar 

team en haar klanten. Ik heb de groei 

meegemaakt van de salon en heb dat 

met trots gevolgd.

Iemand die zo gedreven is, maar nooit de 

klantgerichtheid en klantvriendelijkheid uit 

het oog verliest verdient zeker een award!

Elise Jacobs

Een geweldig leuke, spontane en attente 

vrouw, ze weet wat je wel of niet graag hebt. 

De rest van het team is ook heel vriendelijk. 

Superfijne schoonheidssalon, die ik zeker 

zal aanbevelen. Ga zo door ladies… en op 

naar de Beauty Award 2018.

Cobi Nieuwpoort 

Sharon had al op jonge leeftijd een droom. 

Die heeft ze waargemaakt. Ze staat er nu 

met een sterk team om zich heen. Een team 

dat, net als Sharon, gedreven, deskundig, 

geïnteresseerd in mensen en voortdurend 

in ontwikkeling is. De Beauty Award van 

2018 heeft deze salon dik verdiend!

Mia Ketelaar

Op naar de Beauty Award

                     2018



Sharon’s  
Schoonheidssalon  

is mijn redding! 
Ondanks mijn niet meer zo jeugdige 

leeftijd, blijft mijn huid onrustig. Sharon’s 

Schoonheidssalon is mijn redding! 

De kundige dames zijn met recht 

huidspecialisten te noemen. Van de 

behandelingen, en het thuisgebruik 

van de producten, knapt mijn huid 

zienderogen op. Daarnaast is de 

sfeer in de salon heerlijk informeel en 

ontspannen.

Marjolein van Doorne

Stap binnen bij Sharon’s Schoonheidssa-

lon en je voelt een prettige, hartelijke sfeer 

maar vooral zie je een professionele salon 

en medewerksters.

De behandelingen worden telkens weer 

perfect afgestemd op datgene dat de klant 

wilt; of je nu voor de eerste of honderdste 

keer komt. Sharon en haar medewerksters 

zijn telkens weer volledig up-to-date en 

bijgeschoold wat nieuwe technieken en 

behandelingen betreft. Op deze manier 

blijven de behandelingen vernieuwend en 

verbeterend.

Mijn ervaring is ronduit top. Ik ben al jaren 

klant en telkens weer stap ik met een vol-

daan, heerlijk en vooral een ‘beauty-ge-

voel’ naar buiten.

Gaby Gayet

De behandelingen worden volledig afge-

stemd op de wensen en behoeftes van de 

klant. De salon biedt alles voor de uiterlij-

ke verzorging. Er wordt gewerkt met hoog-

waardige producten en de meest moder-

ne apparatuur. De medewerkers zijn uiterst 

vriendelijk en vakkundig. 

Ze weten invulling te geven aan een 9+ 

klantbeleving. De eigenaresse Sharon is 

zeer ondernemend, denkt vooruit en zoekt 

naar nieuwe uitdagingen in de branche.

Hanny Verdijk

Altijd up-to-date met de  
meest moderne apparatuur



Een bezoek aan het team van Sharon voelt 

als een cadeautje, daar kijk je naar uit. 

Professionele behandelingen met een ge-

zellig praatje, echt belangstelling voor jou.

Blij naar huis, beetje mooi van mijzelf en 

van Sharon’s Schoonheidssalon.

Bianca Hermans

Sinds enkele jaren ben ik klant bij jullie 

schoonheidssalon. Dit bevalt mij uitste-

kend. Jullie zijn vriendelijk, kundig en geven 

goed advies. De salon, de ruimtes waar de 

behandelingen plaatsvinden vind ik rust-

gevend, er hangt een fijne sfeer. Ik wens jul-

lie veel succes en wat mij betreft verdienen 

jullie deze Beauty Award 2018!

Aimée Roemer

Fris en ontspannen voelt mijn gezicht
na een verzorging in de salon

zoals het team van Sharon
dat professioneel verricht.

Ria Vervoort

Ontspannen en innerlijke rust



Al 17 jaar bezoek ik met regelmaat (1x per 6-8 weken) een schoonheidssalon. In die 17 jaar 

heb ik buiten Sharon’s salon met 3 schoonheidssalons ervaring. Sinds een jaar bezoek ik 

Sharon’s Schoonheidssalon. Ik ben zeer tevreden over deze salon. Personeel is erg aardig 

en kundig, luisteren naar je wensen, geven goed advies en de producten vind ik erg prettig 

en effectief. Daarbij waardeer ik deze salon, omdat dit niet een salon is die mee gaat met 

de huidige hype van fillers e.d., maar gaan voor de natuurlijke huidverbetering.

Een zeer tevreden klant!

Anja Wittenberg

Sharon’s Schoonheidssalon is dynamisch en innoverend; altijd in beweging. Stilstand is ach-

teruitgang, behalve waar het de huid betreft: door de huid verbeterende behandelingen 

en producten lijkt de tijd wat huidveroudering betreft stil te staan. Het team is deskundig, 

voorkomend en gastvrij. Een bezoek is altijd een prettige en ontspannende onderbreking 

van de dagelijkse beslommeringen.

Jolie van de Ven

Aardig en deskundig



Ik heb de eerste keer een Pedicure af-

spraak gemaakt voor mijn voeten, deze 

afspraak was zo gemaakt en ik kon vrij 

snel al terecht. Esty Meulensteen is mijn 

vaste Pedicure, ze is vriendelijk, zeer er-

varen in haar werkzaamheden, maar ze 

geeft ook waar nodig, goed advies. Ver-

der heb ik ook diverse producten bij hun 

gekocht, zoals de Pedicures voetbalsem 

blauw, deze heeft Esty mij aangeraden 

en werkt bij mij super goed! Maar ook 

de Nimue Active Hand Repair is heel fijn, 

mijn man heeft al diverse handlotions 

geprobeerd, maar hij is nu ook een Su-

per fan geworden! 

Ik heb ook het epileren uitgeprobeerd, 

dit bevalt mij zo goed, dat ik dit graag 

herhaal. Ook wil ik benadrukken, dat ik 

het fijn vind om eventueel online een af-

spraak te maken, je ziet meteen wanneer 

Esty of een andere collega beschikbaar 

is en de verschillende tijden.

Een zeer tevreden vaste klant.

Monique Hintzen

“ Ik maak mijn 
afspraak altijd 
online”

Ik kom al een jaar bij het salon voor een behandeling(en) o.a. gezichtsbehandeling. Als je 

bij het salon binnenkomt wordt je altijd met open armen en een glimlach verwelkomd. De 

meiden zijn superaardig en houden van een praatje. En houden alles bij van ieder klant wat zij 

hebben gedaan of meegemaakt. Ze luisteren naar je wensen en geven je advies op de juiste 

behandelingen en producten zodat jouw huid zo mooi en zacht aan voelt thuis als in het 

salon. Ik had in het begin erg veel last van vette huid/ dichte poriën/ puistjes op het gezicht 

en sinds dat ik bij hun kom heb ik hier geen last meer van omdat ik thuis nog allemaal bij 

houd met mijn Nimue producten. De producten en behandelingen zijn niet goedkoop maar 

is zeker het geld waard! Ik ben een zeer tevreden klant!

Debbie Kroon

Een gezichtsbehandeling van Landa voelt als een zachte 

zomerregen op dorstig gras. Mijn huid is na een behandeling 

weer fris en elastisch en de wenkbrauwen zijn bijgewerkt. Ik kan 

er weer even tegen! Daarnaast is een bezoekje aan de Sharon’s 

Schoonheidssalon altijd gezellig en staat garant voor een goed 

advies, voor mezelf en ook voor mijn (puber) kinderen.

Carina van den Beld

Zomerregen



Ik kom hier altijd voor wenkbrauwen 

epileren, kin en bovenlip harsen. Dat 

gebeurt professioneel en rustig. Sinds kort 

laat ik ook mijn wimpers verven. Denise 

vraagt dan of er niets in mijn ogen komt, 

het wordt goed gespoeld en ik heb dan 

ook nergens last van. Zij doet dat op 

een rustige en vakkundige wijze. Mijn 

complimenten voor jullie salon.

Anoniem

Ik kom altijd graag naar Sharon’s 

Schoonheidssalon. Ik word altijd prettig 

ontvangen in een mooie en vooral ook 

schone zaak. Sharon is een hele fijne vrouw 

die veel kennis heeft over haar vakgebied. 

Behandelingen verlopen dan ook soepel 

maar nog belangrijker is dat zij erg goed.

Joke van der Linden

Ik kom al heel wat jaren bij Sharon’s Schoon-

heidssalon over de vloer. Het eerste wat mij 

opviel bij binnenkomst was de mooie stijl-

volle inrichting en het vriendelijke perso-

neel. Je wordt er heerlijk verwend en daarbij 

altijd een luisterend oor! Ook het kopje kof-

fie of thee ontbreekt niet. De producten wor-

den op een professionele wijze van uitleg 

voorzien. Echt een top schoonheidssalon!

Els Reijnen

Ik ben sinds enkele weken bezig met elek-

trisch ontharen op mijn bovenlip en kin. Ik 

heb van tevoren een goed gesprek gehad 

met veel informatie. Het werd allemaal heel 

goed uitgelegd hoe het allemaal te werk 

gaat tijdens de behandelingen. Ik ben er 

zeer tevreden over hoe het allemaal ver-

loopt. Ik vind het prettig dat het goed gaat. 

Echt een goede service. Ben zeer tevreden 

over de salon.

Anoniem



Ik wil laten weten dat ik graag in de salon 

kom. Het is er altijd schoon en opgeruimd. 

Het is erg gezellig en iedereen is vriendelijk. 

De behandelingen worden goed uitge-

voerd. Er wordt duidelijk gezegd hoe ze te 

werk gaan. Prettig. Eventuele vragen wor-

den beantwoord. Ze gaan leuk om met 

stagiaires. Het is heerlijk genieten onder de 

Beauty Angel. Fijn team.

Anoniem

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de 

geweldige behandeling die ik telkens mag 

ontvangen tijdens het bezoek aan jullie 

salon. Vriendelijk, gastvrij en gezellig. Altijd 

tijd voor een praatje als je dat zelf wil. Ik zou 

deze salon bij eenieder aanbevelen.

Marijke Reijnders

Ik ben pas 4 maanden klant bij Sharon’s 

Schoonheidssalon. De dames hebben mij 

professioneel geadviseerd over producten 

die ik kan gebruiken en behandelingen die 

ik kan ondergaan, passend bij mijn huid. 

Dankzij hun advies is mijn huid opmerkelijk 

aan het verbeteren.

Anne-Fleur Cremers

Ik wil laten weten dat ik zeer tevreden ben. 

In de salon is het altijd gezellig. Iedereen is 

erg vriendelijk. De behandelingen worden 

goed uitgevoerd. Het is echt genieten. Ze 

blijven steeds investeren om helemaal bij 

te zijn. De beauty Angel is heerlijk. Goed 

team.

Anoniem

Ze blijven investeren om 
helemaal bij te zijn



Ik ben enorm tevreden over Sharon’s Schoonheidssalon. Ik heb erg goed advies 

gekregen van de medewerkster Denise. Ze heeft namelijk bij mij de Nannic me-

thode toegepast omdat ik verschillende littekens in mijn gezicht heb. Nu voor de 

tweede keer en ze worden zichtbaar minder. Ook heb ik de complete gezichtsbe-

handeling ondergaan, prima en voelt geweldig!

Ook heb ik na de eerste behandeling de Nimue starterskit meegekregen (uiter-

aard gekocht) op advies van Denise, de schoonheidsspecialiste van Sharon. Die 

kit bevalt prima en ik ben dus ook zeer tevreden, kom mede daarom ook telkens 

terug. Prima salon.

Monique de Vries

Mijn littekens verminderen 
aanzienlijk door de Nannic 
behandeling Mijn ervaring met Sharon’s Schoonheidssa-

lon is hartstikke goed! Ik word fijn geholpen 

op een prettige manier. Voel me altijd, me-

teen na binnenkomst, op mijn gemak. Lieve, 

gezellige, spontane meiden die kundig zijn 

en weten waar ze mee bezig zijn!

Marianne van Daal

Ik heb last van donkere gezichtsbeharing 

en wilde hier graag vanaf. Sharon wees me 

op de mogelijkheid van elektrisch ontharen. 

Haar advies was duidelijk en helder, ook 

wees ze me op de mogelijkheid om dit ver-

goed te krijgen van de zorgverzekering. Fijne 

en vriendelijke behandeling door Sharon en 

haar team!

Jacqueline Versteegen

Ik kom al heel lang bij deze schoonheidssa-

lon en het is me altijd heel goed bevallen.

Ze luisteren altijd heel goed naar mijn per-

soonlijke wensen. Ze hebben vaak nieuwe 

behandelingen en dat vind ik altijd leuk, kijk 

ik altijd naar uit.

Fariel Naipal

Mijn ervaring is zeer positief, Sharon en haar 

medewerksters weten je op je gemak te 

stellen en geven je optimaal advies over 

producten en behandelingen. Tijdens de 

behandeling wordt er ook goed uitleg ge-

geven over wat de stappen zijn en hoe het 

eventueel aan kan voelen. Ik ben zeer tevre-

den over Sharon’s Schoonheidssalon, echte 

professionals!

Thea Hopman

Ze luisteren altijd goed naar 
mijn persoonlijke wensen



De ontvangst is zeer persoonlijk en spon-

taan. Ik ben zeer tevreden over de vlotte en 

fijne behandelingen. Sharon en haar me-

dewerksters leveren goed werk af, ik voel 

me na een behandeling herboren. Na een 

behandeling voel ik me zeer ontspannen 

en zie ik er weer mooi uit. Sharon en mede-

werksters ga zo door.

Joke van Swaemen-Olieslagers

Ik kom altijd graag naar salon van Sharon. 

Dames zijn heel kundig en vriendelijk. Ze zijn 

harde werksters, wat ook moet als je zo’n 

drukbezochte salon hebt. Ik wens hun heel 

veel succes met de deelname aan Beauty 

Award 2018.

Elena

Sharon’s Schoonheidssalon is vernieuwend, 

denkt mee met de klanten en speelt in op 

hun wensen. Ik voel me welkom en speciaal 

bij haar in de salon. Zowel Sharon als haar 

medewerkers zijn bijzonder professioneel 

en klantvriendelijk. Mijn huid is in topcon-

ditie dankzij de behandelingen die bij me 

passen.

Marcel Laarakkers 

Na jaren niet openlijk in de zon te gaan zit-

ten altijd geobsedeerd te zijn door storende 

haren in mijn gezicht kwam ik bij jou terecht. 

Je gaf me het gevoel dat het doodnormaal 

was en was positief en heel duidelijk over 

de behandelingswijze. Vriendelijk en zeer 

dienstverlenend bedrijf run je.

Joanneke

Mijn huid is in topconditie 
dankzij de behandelingen



Deskundig advies
Met jullie deskundigheid en enthousiasme zijn jullie voor mij de absolute winnaar voor de 

Beauty Award 2018.

Melanie Stiphout

Ik kom als vaste klant graag naar je salon toe, en wordt altijd door iedereen vriendelijk 

ontvangen. Krijg super goede adviezen over de behandelingen en over de producten. Na 

de behandeling ga ik tevreden naar huis en voelt mijn huid heel erg fijn aan. Zou Sharon 

en haar team aan iedereen willen aanraden.

Marion Beek

Ik kom nu een aantal jaar bij de salon, ben daar voor verschillende behandelingen geweest.

Fijne salon om binnen te komen, erg klantvriendelijke personeel. Er word je altijd iets te drinken 

aangeboden en ze laten je netjes uit. Telefonisch goed te bereiken, als je een voicemail 

inspreekt bellen ze je snel terug. Ook een goede service, zelf zit ik met best wat allergieën en 

zij geven je de mogelijkheid om dingen uit te proberen, erg fijn. Succes met de Beauty Award.

Natascha Jansen



Ook als in niet in de salon hoeft te zijn, 

maar in de auto of op de fiets voorbijkomt, 

valt jullie naam al op met de gezellige 

bloempotten naast de deur. Als ik een 

afspraak gemaakt heb, komt er altijd ruim 

van tevoren een reminder op de mail, 

dat is heel prettig. Jullie uitstraling met 

gedreven medewerkers is altijd top, vooral 

nu met de nieuwe tunieken, wat past bij 

het interieur. Maar het belangrijkste is wel 

het professionele en het enthousiasme van 

werken waar ik op kan vertrouwen. Samen 

met je medewerksters run je een top zaak 

en ik wens je alle geluk.

Ans de Weert

Ik ben erg tevreden over de deskundigheid 

en behandelingen van de vriendelijke 

medewerkers Sharon’s Schoonheidssalon.

Leny Bulder

Een bezoekje aan Sharon’s Schoonheids-

salon daar kijk ik altijd weer naar uit! Het 

personeel is vriendelijk, professioneel en 

zorgzaam, voel me er op mijn gemak. De 

producten waar mee gewerkt wordt zijn 

ook fijn. Ik voel me altijd relaxed als ik de 

deur uitloop, dat is wat ik graag wil!

Tanja Repkes

Sharon’s Schoonheidssalon is gewoon ge-

weldig goed, en ik kom er al vanaf het begin.

Gerrie

Ik kom voor de pedicure bij Sharon, zeer te-

vreden, zeer vriendelijk en vakkundig per-

soneel die ook echt de tijd voor je neemt. 

Ga zo door zou ik zeggen.

Linda Toonen

Ik kijk er altijd weer naar uit!

Ik kom graag als klant in de salon. 

Als ik naar de letters van Sharon haar naam kijk vind ik dit heel goed passen:

SCHOONHEID
HEERLIJK
AARDIG

RUST
OPTIMAAL

NIEUWE PRODUCTEN
Top team met leuke dames en altijd goede adviezen. 

Voor mij nu al een absolute winnaar!

 

Sandra Cremers

SHARON



Mijn huid voelt 
als nieuw!

Om de 6 weken heb ik een gezichtsbehan-

deling die gericht is op de behoefte van 

de huid op dat moment. Met juiste vakken-

nis krijg ik een heerlijke en ontspannen be-

handeling. Mijn huid voelt ‘als nieuw’ na de 

behandeling! Kortom: al 13 jaar een heel 

tevreden klant!

Anoniem

Altijd een hartelijke ontvangst, daarna pro-

fessioneel, deskundig, zorgvuldig, maar 

ook ontspannend, vertrouwd en niet te ver-

geten erg gezellig! 

Tot zometeen! Ik mag weer :-)

Shirley Sniekers

Bijzondere hartelijke ontvangst.

De behandelingen zijn altijd up-to-date.

Een goed luisterend oor.

Waardering: Uitstekend.

Henny Martens

Elke keer opnieuw is er sprake van een 

hartelijk ontvangst en een fijne, gezellige 

sfeer. Verder zorgt de kennis en eerlijkheid 

van het team voor een passend persoonlijk 

advies. Heerlijke producten, leuke acties én 

de cadeautjes vallen natuurlijk ook in de 

smaak. 

Milou Hubers



✓Zeer ervaren medewerkers.
✓Vriendelijk, beleefd, n�j�.
✓Goede communicatie.

✓Afspraken via site, erg pr�ig.
✓Pr�ige omgeving.

Anoniem

Vriendelijk en gastvrij
Sharon’s Schoonheidssalon is een prettige salon waar je zeer vriendelijk en  

gastvrij wordt behandeld.

Erika

Sharon’s Schoonheidssalon is een salon waar de klant centraal staat. De wens van de 

klant wordt professioneel behandeld, met de kennis en kunde die het team heeft.  

Sharon’s Schoonheidssalon is een prettige salon, waar ik graag naar toe ga.

Anoniem

Niets toezeggen wat misschien niet haalbaar is, top! Bij de eerste afspraak vertelt  

dat ze me proberen te helpen, in hoeverre was niet duidelijk. Eerdere salons beloofde wel 

maar lukt niet. Het is gelukt, goed advies, producten, met af en toe een positief standje 

voor m’n thuisbehandelingen.

Ellen



Alles werd keurig uitgelegd, zodat ik  
precies wist wat ik kon verwachten

Mijn ervaring in het kort:

• Ik voel me altijd welkom.

•  Ik word op een prettige manier 

geholpen en te woord gestaan.

•  De medewerkers staan open voor 

vragen en/of opmerkingen.

• Huiselijke sfeer.

• Afspraken worden altijd nagekomen.

•  Er wordt altijd geprobeerd om je te 

helpen waar dat nodig is.

Kortom ik ben zeer tevreden!

Corrie Noij

Het was mijn eerste bezoek en alles werd 

keurig uitgelegd, zodat ik precies wist wat 

ik kon verwachten. Er werd goed overlegd 

wat de juiste behandeling was en aange-

geven hoe ik het beste thuis kan behan-

delen en wat de vervolgstappen zijn. Een 

aanrader!

Marjolein van Grinsven

Sharon’s Schoonheidssalon is een hele ge-

zellige, en super goed werkend team. Je 

voelt je op je gemak, als je daar bent. Hun 

advies is super goed, en ook de behande-

lingen worden speciaal voor jou huid ge-

daan. Erg vriendelijk, zeer spontaan, en als 

er problemen zijn met je huid, geen pro-

bleem, Sharon’s Schoonheidssalon heeft 

er wel een oplossing voor. 

Maria Jacobs

Hap 
py



Sharon’s Schoonheidssalon bestaat uit een team dat 

positieve energie uitstraalt. Ze zijn erg spontaan wat een 

gesprek starten makkelijker maakt. Je voelt je hierdoor erg 

op je gemak. De salon ziet er verzorgt en sfeervol uit. Er wordt 

op een hygiënische wijze gewerkt.

Dit alles maakt het erg fi jn om hier

behandeld te worden!

Lara Verberk

“Het team van 
Sharon’s Schoonheidssalon

straalt altijd positieve engergie uit”

Sharon’s Schoonheidssalon nummer 1 
voor de Beauty Award 2018

Altijd gestoord aan mijn couperose. Fami-

liekwaal. Tot ik door werkneemster gewezen 

werd op een goede behandeling. Na een 

paar behandelingen al super tevreden. 

In het najaar nog nabehandeling. Super 

gedaan.

Thea Janssen

Wat betekent de salon voor mij?

• Vriendelijkheid

• Kwaliteit

• Flexibiliteit

• Altijd “up-to-date”

Kortom: 4 redenen om als 

“longtime client” regelmatig 

de salon te bezoeken!

Germadette Steinberg

Voor mij is een bezoek aan de salon altijd 

weer een feestje, pure verwennerij. Krijg 

goed advies, goede producten, hierdoor is 

mijn huid fantastisch verbeterd nadat ik ja-

ren last had van rosacea. Personeel is altijd 

vriendelijk en gezellig. Voor mij is Sharon’s 

Schoonheidssalon nr. 1 voor de Beauty 

Award 2018.

Josien Goossens

Een salon waar ik al vanaf het begin kom. 

Steeds groeiend naar professionaliteit, ad-

viezen een zeer gemotiveerd personeel die 

voor je klaar staat. Na een behandeling 

ben je weer blij naar het resultaat en een 

goed gesprek. Kortom zeer tevreden ben ik 

over Sharon’s Schoonheidssalon.

Marie-Christine Willems



Mijn ervaring bij Sharon in de salon is zeer 

positief, ik ben al vele jaren een trouwe 

klant eerst voor het epileren, later elektrisch 

ontharen, waar ik goede resultaten mee 

heb bereikt. Sharon is zeer vernieuwend, 

doortastend en klantvriendelijk wat ik als 

heel fijn ervaar.

Fien Aben

Sinds vorig jaar oktober ben ik bij Sharon’s 

Schoonheidssalon voor overbeharing in 

mijn gezicht. Ik kreeg goede uitleg en goe-

de begeleiding na een behandeling was 

het al goed zichtbaar. Ik zou als iemand er 

ook veel last heeft Sharon’s Schoonheids-

salon aanprijzen. Je wordt er altijd klant-

vriendelijk behandeld en ze luisteren naar 

je vragen.

Carien Pluk

Bij Sharon’s Schoonheidssalon wordt je al-

tijd vriendelijk en op tijd geholpen. Er wordt 

met je meegedacht. Wat ik ook prettig vind 

is dat er geen producten of behandelin-

gen opgedrongen worden, er is respect 

voor ieders wensen. Fijne no nonsens be-

handelingen.

Diana

Ik word altijd heel prettig behandeld in  

jullie salon, iedereen is vriendelijk en ben 

heel tevreden over de behandelingen. Ik 

kom er graag en wens jullie veel succes, 

de Award is verdiend.

Joke Albers

Zeer tevreden met het resultaat 
van elektrisch ontharen

“Thank you for being  
the reason I smile”



Mijn ervaring is dat er altijd een enthousiast, vriendelijk team klaarstaat om je te helpen. 

Zo word ik ook altijd deskundig door Sharon geholpen en geadviseerd over welke 

behandeling en producten het beste bij mijn huid/gezicht passen. Ze denkt mee wat 

prettig is. Naderhand merk ik het meteen en kan ik er weer maanden tegenaan!

Anoniem

Sharon’s Schoonheidssalon mag van mij de winnaar worden. Sinds ongeveer 1,5 jaar 

ben ik maandelijks een vaste bezoeker. Ik heb last van eczeem. Krijg hier maandelijks een 

speciale behandeling voor. Sindsdien is mijn huid een heel stuk rustiger geworden.  

Ze hebben zeer kundig en vriendelijk personeel. Ieder met haar eigen specialisme.

Marion Nieuweboer

Ik ben zeer tevreden over deze schoonheidssalon. Je kunt altijd op zeer korte termijn 

terecht. Het resultaat is goed. Men is vriendelijk en heeft volledig de aandacht voor jou. 

Ook goed bereikbaar. Ook voor mensen die wat lastiger mobiel zijn. Ligt fijn centraal.

Anoniem 

Door de maandelijkse behandeling tegen  
eczeem is mijn huid een stuk rustiger



Het is een heel klantvriendelijke salon. Je 

wordt er altijd vriendelijk ontvangen en je 

mag altijd om tips en adviezen vragen en 

dan krijg je ook een eerlijk antwoord. Ze 

proberen de behandeling zo pijnloos mo-

gelijk te laten verlopen. Ik kom er namelijk 

altijd om te harsen en te epileren en dat is 

bij mij altijd erg gevoelig. Hier houden ze 

goed rekening mee! Kortom: een heerlijke 

schoonheidssalon!

Anoniem

Ik vind jullie echt een hele fijne salon. Jullie 

reageren heel snel op appjes en belletjes, 

dat is heel fijn! Ook een goed team, ieder-

een die ik tot nu toe heb gehad is heel 

goed. Wat jullie doen, doen jullie ook heel 

goed! Ga zo door!

Britt Nabbe

Ik ga regelmatig naar Sharon’s Schoon-

heidssalon voor een heerlijke gezichtsbe-

handeling. Ze hebben verschillende be-

handelingen waar je uit kunt kiezen. Ze 

werken met fijne producten die ik op ad-

vies ook thuis gebruik, waardoor mijn huid 

is verbeterd. Het personeel is altijd vriende-

lijk. Elke behandeling is weer genieten!

Anoniem

Ik ben enorm enthousiast over zowel de 

salon als het team. Met veel plezier kom ik 

naar Boxmeer voor verschillende behan-

delingen. Bij vragen/onzekerheden is het 

team bereid te helpen en zo nodig uitleg/

adviezen te geven. Iedereen binnen het 

team is vakkundig, weet waar ze mee be-

zig zijn.

Anouk maters

Ze reageren heel snel op appjes en belletjes



Wij vinden het fijn om bij jullie te komen. Jul-

lie zijn zeer vriendelijk, professioneel en op 

de hoogte van de nieuwste ontwikkeling 

en producten en geven goed advies over 

eventuele behandelingen.

Ga zo door meiden!!!

Tammie en Karin Rooijakkers

Bij Sharon’s Schoonheidssalon is de klant 

koning. Er wordt op een prettige manier 

geluisterd naar de wensen en daarnaast 

wordt professioneel advies gegeven, waar-

bij echt gekeken wordt naar wat passend 

is bij de persoon. De medewerkers zorgen 

voor een warme en fijne sfeer! Een echte 

aanrader voor iedereen!

Sanne Jans

Ik vind het altijd gezellig om bij jullie te zijn, 

de behandelingen zijn prima en er wordt 

echt tijd voor je genomen. Ook is de ruimte 

goed toegankelijk als je net als ik wat min-

der mobiel bent.

Natasja Rooijakkers

Bij deze wil ik jullie complimenteren met de 

vriendelijke, open en professionele houding. 

Goede uitleg en voorbereiding helpen pri-

ma om de te verwachten resultaten te inter-

preteren. Tegelijkertijd wordt er uitstekende 

behandeling geboden met een prettige 

persoonlijke benadering.

Anoniem 

Bij Sharon’s Schoonheidssalon  
is de klant koning



Mijn ervaring met Sharon’s Schoonheidssa-

lon is een vakkundig team met heel veel en-

thousiasme wat eenieder van hen uitstraalt. 

Een stukje persoonlijkheid, aandacht geeft 

vertrouwen en ik voel mij er zeer op mijn ge-

mak en lekker ontspannen. De salon heeft 

producten en behandelingen die voor een 

breed publiek bereikbaar zijn.

Carola Linders

•  Goede afspraken met nog een 

herinnering via de mail.

•  Zeer attente, vriendelijke en 

meedenkende medewerkers.

•  Bruikbare, persoonlijke en professionele 

adviezen.

•  Perfecte producten en goede 

apparatuur.

•  Een salon van hoge kwaliteit die zeker 

een aanbeveling waard is.

•  Een zeer tevreden client.

Annemie Holtmeulen

Op het moment dat je bij Sharon’s Schoon-

heidssalon bent, is er een warme vriendelij-

ke aandacht voor jou als mens. Ze laten in 

je waarde en zijn zorgzaam. Het maakt niet 

uit wie je behandeld binnen het team. Het 

zijn allemaal toppers!

Nolanda

Iedere keer word ik weer heel hartelijk ver-

welkomd bij jullie. Er volgt een heerlijke be-

handeling terwijl we lekker over van alles 

kletsen. Ik ga altijd naar Landa en ik voel 

me heel erg fijn bij haar. Ik kijk er altijd naar 

uit om naar jullie toe te gaan. Top dames!!

Nicole Hendriks

Ik kom 4 x per jaar bij jou en ik vind het heer-

lijk dat je mijn huid zo goed verzorgt. Ook 

mijn wenkbrauwen zien er weer goed uit na 

de behandeling. Bedankt voor de ontspan-

nen sfeer en goede adviezen.

Joke de Beijer

Ik wil u even laten weten dat ik het erg pret-

tig vind om bij jullie in de salon geholpen te 

worden Fijne sfeer en ik ben steeds knapper 

als ik weer naar huis ga.

C.H.R Willems-VINK

Mijn ervaring met Sharon’s Schoonheidssa-

lon is een zeer prettige ervaring. Persoonlijke 

aandacht, zeer deskundig advies door pro-

fessionele vakvrouwen. Ook op het gebied 

van make-up kunnen ze je goed adviseren. 

Kortom, deze salon verdiend wederom de 

Beauty Award.

Joke

Al vanaf het begin klant bij Sharon, eerst al-

leen begonnen en uitgegroeid tot een heel 

team. Een mooi team, deskundig en klant-

vriendelijk. Het is ook een mooie salon. Ga 

vooral zo door.

Miranda van den Broek

“Ik ben zelf erg tevreden”, met die woorden 

sloot Landa vandaag de behandeling af. 

Dat is kenmerkend voor de kwaliteit en mee-

denkend vermogen van deze top-schoon-

heidsspecialist. Met een meer dan goed 

gevoel ga je dan naar huis, na een ont-

spannen behandeling waarin ruimte is om 

samen te praten, maar ook te ontspannen.

Landa, dank je wel!

Judith Logtens

Een bezoek aan schoonheidssalon Sharon 

is een echt verwen en relaxmoment. Ik word 

er goed geholpen met goede producten 

en goed advies. Fijne medewerkers, klant-

vriendelijk! Ik kom er graag. Maak ook me-

teen weer een afspraak voor een volgende 

keer. Toppie!

AnneMarie Kempen



Je salon heeft een professionele uitstraling 

met enthousiaste en vriendelijke schoon-

heidsspecialisten. Iedereen wordt vrien-

delijk en deskundig geholpen zonder dat 

je het gevoel hebt dat er ‘verkocht’ moet 

worden.

Monique Verbrugge

Met veel plezier ga ik samen met mijn zus 

naar Sharon’s Schoonheidssalon. Het is al-

tijd gezellig, het is een leuk, deskundig, en-

thousiast en professioneel team. Alle speci-

alismen zijn in huis. De behandelingen zijn 

niet alleen ontspannend, maar ook duide-

lijk zicht- en voelbaar. Je verlaat de salon 

als herboren. Vooral doorgaan zoals jullie 

nu werken en bezig zijn!

Ingrid Loos

Ik kom sinds eind 2016 regelmatig in Sha-

ron’s Schoonheidssalon. Het is een knus 

gebouw. De schoonheidsspecialisten zijn 

er gezellig. Ook het kopje koffie en de ma-

ke-up na een behandeling doet het erg 

goed. Ook nog goede adviezen. Kortom 

heel erg goed.

Diny Kooijmans

Sharon’s Schoonheidssalon, is voor mij 

een ontspanning om hierbinnen te komen 

voor een behandeling! Je wordt er vrien-

delijk ontvangen. Het team komt over dat 

ze het werk met veel enthousiasme en lief-

de doen! Sharon en haar team komt alle 

lof toe voor de goede en prettige sfeer! De 

salon ziet er altijd gezellig en verzorgd uit.

Anoniem

Vriendelijk - Schoon - Goede uitleg -  
Goed advies. Zeer Tevreden!
Fia van de Linden

De voet centraal

Mensen weten maar half hoe belangrijk 

hun stappers zijn. Ze dragen heel hun 

hebben en houden. Alles wat je doet 

gaat door de voet. De voet staat sym-

bool voor kwaliteit van leven. Daarom is 

een schoonheidssalon waar de voeten 

centraal staan van zo’n groot belang 

dat u elke stap vooruit kunt zetten. Dus: 

Sharon’s Schoonheidssalon. 

Stephan Hanckmann



Ik kom nu ruim 2 jaar in Sharon’s Schoonheidssalon helemaal vanuit Oosterhout NB. Ik kijk 

altijd weer erg uit naar een afspraak. De behandelingen zijn erg prettig en professioneel. 

Ook de producten waar het team mee werkt, bevallen mij goed. Het team is goed op elkaar 

ingespeeld, niets is te veel. En prettige omgeving om te zijn. Kortom ik ben erg tevreden.

Monique Rummens

Landa, als tevreden klant wil ik jou/jullie laten weten hoe goed ik me voel tijdens de 

behandelingen. Volgens mij heb ik de indruk dat jullie met enthousiasme jullie werk doen, 

terwijl ik me goed kan ontspannen onder het genot van rustgevende muziek. Ik kan Sharon’s 

Schoonheidssalon aan iedereen aanraden. De volgende afspraak is gemaakt, dus zeg ik 

nogmaals dank je wel.

Maria van Boekel

Ik ben al jaren een zeer tevreden klant van Sharon’s Schoonheidssalon! De persoonlijke 

aandacht die je er krijgt is echt top! Je bent er absoluut geen ‘nummertje’. Heerlijke 

behandelingen met een prettige sfeer, in mooi verzorgde ruimtes!

Loes Jans

Al jaren een zeer tevreden klant Lieve Sharon en jouw Schoonheids-Feeën

Vele voordelen nemen de jaren mee als ze komen. Vele ontnemen ze weer als ze gaan. 

(Romeins gezegde) Maar jullie, Sharon en teamgenoten voorkomen deze nadelen van mijn 

leeftijd op een buiten gewone deskundige, charmante en elegante wijze!!

Succes Paula Cremers Cardynaals



Lekker mijn voeten laten verzorgen en een gelpolish aan laten brengen bij Sharon’s 

Schoonheidssalon. Heerlijk, fijne stoel ze legt uit klets wat en ik geniet. De gelpolish ook netjes 

erop gezet. Dus ook ik ben één van die tevreden klanten. Dus tot de volgende behandeling!

 

Anouk 

Ik vind dat ze altijd alle tijd voor je nemen en supervriendelijk zijn. Als je onverhoopt je 

afspraak af moet zeggen dan vinden ze altijd wel een oplossing voor je. De behandelingen 

zijn echt fijn en ze leggen heel goed uit wat de werking ervan doet. Je voelt je een nieuw 

mens als je ervan thuiskomt. Pure ontspanning.

Marike Verblakt

Op 2 september een fijne pedicure behandeling gehad, mijn voeten weer heerlijk zacht en 

de nagels weer mooi. Daarna een Nimue gezichtsbehandeling gehad, wat knapt je huid 

daarvan op! Kortom, even heerlijk ontspannen en lekker verwend worden door Esty, een 

topspecialiste! En uiteraard weer een nieuwe afspraak gemaakt.

Marieke Berbers

Ik heb een heerlijke Nimue  
gezichtsbehandeling gehad

Regelmatig hebben ze een nieuw aanbod 
aan behandelingen

Ik beschouw mijn ervaring bij Sharon’s 

Schoonheidssalon altijd als positief. Ze zijn 

erg klantvriendelijk, voel me er erg prettig 

en op mijn gemak. Ook weten ze goede 

adviezen te geven en weten vele vragen te 

beantwoorden. Mij zullen ze zeer zeker niet 

kwijtraken als klant, want ik kom er graag!

Monique Verberk

Bij deze een paar woordjes over jullie sa-

lon en team. Ik word altijd vriendelijk ont-

vangen. De behandelingen doen ze ook 

super goed. En het ziet er super netjes uit 

in de salon.

Christien Veekens

Erg vriendelijke dames, zeer behulpzaam, 

lief en geduldig. De salon ziet er altijd spik 

en span uit ook al hebben ze het super-

druk. Geven goede adviezen, niet opdrin-

gerig. Fijne sfeer, ik ga er altijd met plezier 

naar toe!

Kasia Jansen

Sharon’s Schoonheidssalon biedt een uit-

stekende kwaliteit op alle behandelingen 

die aangeboden worden. Een prettige ont-

vangst, goede behandeling, mogelijkheid 

om de producten die in de salon worden 

gebruikt thuis ook te gebruiken. Regelma-

tig nieuw aanbod op het gebied van de 

behandelingsmogelijkheden. Een luiste-

rend oor. Ik kom er graag. Al vele jaren.

Wendy Mekking-Dijns

 



Hierbij wil ik graag Sharon’s schoonheids-

salon nomineren voor de Beauty Award. De 

medewerksters van de schoonheidssalon 

zijn allemaal zeer deskundig en weten je 

een paar heerlijke ontspannen en verzor-

gende uurtjes te bezorgen.

Joke Cornelissen

Sharon’s Schoonheidssalon is een hele ge-

zellige en ervaren salon. Iedereen die er 

werkt is erg enthousiast, en ze zijn heel klant-

vriendelijk. Ik vind het een fantastische salon!

Danielle Botden

Een salon met een uitermate persoonlijk en 

deskundige benadering waar diverse be-

handelingen/methodieken mogelijk zijn. Als 

iemand met een langdurig huidprobleem 

was en is het voor mij heerlijk om daar heel 

open over te kunnen praten en een welge-

meend advies te verkrijgen (waarbij de com-

merciële gedachte niet de nadruk heeft). 

Deze salon blijft informeren over en professi-

onaliseren in nieuwe(re) behandelingen.

Anoniem

Bij Sharon’s Schoonheidssalon hebben ze 

tijd voor je, geven ze een duidelijk advies, zijn 

open over de prijzen, geen koopverplichtin-

gen en bovenal: hele prettige behandelin-

gen in een fijne en ontspannen sfeer.

Anneke Oosterkamp 

Een uitermate persoonlijk en 
deskundige salon



Sharon’s Schoonheidssalon is voor mij een 

fijne plek door het enthousiaste en vakkun-

dige team. De dames zijn continue op zoek 

naar nieuwe behandelingen/technieken 

om te blijven vernieuwen. Ik laat me regel-

matig lekker verwennen met een van de 

vele behandelingen die de salon aanbied.

Voor mij een TOP-salon!

Brenda Trommelen

Bij Sharon in de salon wordt je op een zeer 

vriendelijke en vertrouwelijke manier wel-

kom geheten. Je voelt je daar onmiddel-

lijk op je gemak. Voordat de behandeling 

wordt begonnen wordt eerst met je door-

genomen hoe deze eruit gaat zien en het 

is werkelijk een weldaad voor lichaam(-

gezicht) en geest. Als herboren kun je na 

de behandeling genieten van een lekke-

re kop koffie. Kortom fijne salon waarbij de 

klant echt centraal staat.

Anoniem

Sharon’s Schoonheidssalon is voor mij 

elke 7 weken een rust en genietmoment. 

Je wordt er vriendelijk en professioneel be-

handeld en je voelt je herboren na de be-

handeling.

Brenda Hijink

Sharon’s Schoonheidssalon is voor mij 

heerlijk ontspannen in een fijne sfeer in 

een mooi ingerichte salon. Er wordt reke-

ning gehouden met je persoonlijke wen-

sen en het personeel is erg vriendelijk en 

behulpzaam.Ik persoonlijk moet er 50km 

voor rijden maar dat heb ik er graag voor 

over.

Grada Eltink

Het belangrijkste voor een behandeling bij Sharon’s Schoonheidssalon is voor mij de zeker-

heid dat je in vertrouwde handen bent. Vanuit dat vertrouwen kan optimaal resultaat be-

haald worden met de gekozen behandeling en de gebruikte producten. De sfeer in de salon 

is uiterst vriendelijk en zeer klantgericht. Ga zo door Team Sharon! Jullie zijn klasse!

Anoniem

In vertrouwde 
handen
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We go for it!






