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MEET THE EDUCATORS

DARIO 
J. BRAUN

Dario is in 2008 begonnen in het
kappersvak in een black hair salon. Na zijn
diploma’s behaald te hebben en in een
aantal toonaangevende kapperszaken te
hebben gewerkt, opende hij in 2015 zijn
eerste zaak DARIOS Barbers in Haarlem,
gevolgd door een tweede vestiging in
Leiden. Zijn passie voor opleiden heeft hij
in 2020 omgezet in DARIOS Education,
een eigen barber school. Het personeel
wat in zijn zaken werkt, is door Dario zelf
opgeleid. Daarnaast geeft hij al jaren
trainingen aan diverse salons en collega’s
in de branche.

J'ROEN 
GELDERBLOM

 
J'roen is opgegroeid in de barbershops in
Rotterdam met een gezonde dosis punk
rock en streetstyle waardoor hij een doe-
het-zelf-houding kreeg. Met jarenlange
ervaring in de kapperswereld is J’roen het
hart in de mancave van SET.ON kappers
voor een fresh gestylde coupe, een
authentieke shave of het shapen van de
baard. Hij combineert klassieke technieken
en zijn liefde  voor het barbiervak met een
breed scala aan invloeden puttend uit
motorrijden, sport, streetwise en muzikale
subculturen.

NERO 
DE BOER

 
Nero opende in 2013 zijn eerste Nero
Barbershop in Ermelo. Daarvoor was hij
bijna een decennium bedrijfsleider van een
herenkapper in Londen. 
Daar heeft hij zich het vak eigen gemaakt
op hoog niveau. Inmiddels heeft hij zich
ook gevestigd in Harderwijk, Laren,
Bussum en Amsterdam en streeft er naar
om het hoge niveau in al zijn
kapperszaken door te voeren. 
Begin 2023 is zijn passie doorgegroeid
naar Nero Barber Educations, vanuit hier
worden hoogwaardige trainingen en
opleidingen gegeven. 
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DISCOVER THE
DEPOT PRODUCTS

FADING 
BASIC + FADING 

FOLLOW UP
 

DEPOT
COLLECTION

THE SHAVING BEARD IT IS BLACK HAIRDEPOT
COLLECTION



COLLECTION

FASHION NOW
"Depot collection" is het format waarmee we onze visie op herenmodetrends
overbrengen. Altijd met behoud van de stijl en elegantie van de hedendaagse man.
Maar met de essentiële kenmerken die DEPOT karakteriseren. De nieuwste collectie,
Timeless Essence, is ontwikkeld door een team van nationale en internationale
stylisten, die de trends volgen op het gebied van haar, baard en snorren. We bieden
op deze dag een dynamisch programa aan. De ochtend staat in het teken van een
look and learn en in de middag gaan we in op het ontstaan van de collectie en ga je
deze trends zelf creëren. We behandelen diverse technieken zowel op het gebied
van knippen als styling. 

WANNEER:
maandag 5 juni 2023
Locatie: Happy Hair service, Rotterdam

maandag 6 november 2023
Locatie: z.onelab Academy, Veghel

Look & learn: 9.30 uur tot 12.30 uur Prijs: € 69,00 per persoon

Full day: 9.30 uur tot 17.00 uur Prijs: € 199,00 per persoon 
inclusief lunch, dollhead en collection kit
TOOLS: neem je eigen tools mee

Aanbevolen voor: intermediate - advanced 



IN SALON SERVICES

FADING BASIC

Tijdens de “fading basic” leer je hoe je een goede fade kunt zetten. Hoe
werk je op een juiste manier met je tondeuse? Onze educator geeft je
tips en trics waarmee je leert om de juiste fade te creëren.

WANNEER: 
in overleg met saloneigenaar

TIJD: dagdeel 
(ochtend, middag of avond = 3.5 uur)
LOCATIE: in salon
PRIJS: € 499,00 (excl. reiskosten)

Aanbevolen voor: fundamentals - intermediate



FADING FOLLOW UP
De “fading follow up” is het vervolg op de “fading basic” en wordt een
week later verzorgd in de salon. Na de “fading basic” kun je je
geoefende technieken al gebruiken op je eigen klanten. 
De “fading follow up” staat in het teken van het perfectioneren van de
aangeleerde technieken. Een garantie voor succes in het maken van de
perfecte fade.

WANNEER: 
1 week na de ''fading basic''in overleg met saloneigenaar

TIJD: dagdeel 
(ochtend, middag of avond = 3.5 uur)
LOCATIE: in salon
PRIJS: € 499,00 (excl. reiskosten)

Aanbevolen voor: intermediate  - advanced

IN SALON SERVICES



THE SHAVING
Een in-salon class die gericht is op de basis van het scheren en de
klassieke scheertechniek. Je leert om de huid en baard van te klant te
analyseren. Je oefent de scheertechniek zodat je de basis leert. Je raakt
vertrouwd met de diverse tools waardoor je een aangename en veilige 
scheerbehandeling bij je klant kunt toepassen.

WANNEER: 
in overleg met saloneigenaar

TIJD: dagdeel 
(ochtend, middag of avond = 3.5 uur)
LOCATIE: in salon
PRIJS: € 499,00 (excl. reiskosten)

Aanbevolen voor: fundamentals - intermediate

IN SALON SERVICES



BEARD IT IS
Tijdens deze in-salon workshop leer je de expertise van knippen en
verzorgen van de baard in combinatie met het scheren. De educator
demonstreert de technieken en deze pas je vervolgens toe op je eigen
model. Naast de technieken krijg je ook tips & tricks voor het gebruik
van de juiste producten voor de specifieke klant om een optimaal
resultaat te bereiken. De baard is helemaal hot en met deze workshop
kun je de baarddragende klant op en top de deur uit laten gaan.

WANNEER: 
in overleg met saloneigenaar

TIJD: dagdeel 
(ochtend, middag of avond = 3.5 uur)
LOCATIE: in salon, voorwaarde is dat er 1 of meerdere barberchairs aanwezig zijn
PRIJS: € 499,00 (excl. reiskosten)

Aanbevolen voor: fundamentals - intermediate

IN SALON SERVICES



BLACK HAIR
Een unieke class die je in Nederland niet snel tegenkomt. 
Mocht je ooit het genoegen hebben gehad om in een afro salon te
werken dan weet je dat je hier dingen leert die je nergens anders leert.
Afro haar is niet moeilijker. Het is anders en dat is precies wat jou
geleerd wordt tijdens deze course van 2 dagdelen, Dario is de educator.

WANNEER: 
in overleg met saloneigenaar

TIJD: 2 dagdelen
 (2x 3,5 uur ochtend, middag of avond)
LOCATIE: in salon
PRIJS: € 899,00 (prijs is voor 2 dagdelen excl. reiskosten)

Aanbevolen voor: fundamentals - intermediate

IN SALON SERVICES



DISCOVER THE
DEPOT PRODUCTS
Ben je onlangs gestart met Depot en wil je jouw productkennis vergroten? Heb je
nieuwe medewerkers die meer over Depot producten moeten weten? Bekijk dan
de online productuitleg. Onze educator Dario vertelt je van elk Depot product 
waarvoor je het gebruikt en hoe. 

WANNEER: 
op elk moment beschikbaar

Aanbevolen voor: fundamentals - intermediate - advanced

ONLINE

100 serie 200 serie 300 serie 400 serie 500 serie



z.one lab bv Veghel (0413-724934) - info@themaletools.nl & Happy Hair service Rotterdam (010-4115555) - info@happyhairservice.nl

depotmaletools.com
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