U wil Tarifcoiff gebruiken?
Surf naar www.tarifcoiff.be en registreer u als gebruiker. Na ontvangst van
uw betaling (zie hieronder) hoeft u enkel nog de activatiemail af te wachten
en u kan aan de slag.

Kostprijs?
Een licentie voor Tarifcoiff is geldig voor 1 jaar.
Als lid van Coiffure.org by UBK/UCB:

€ 30,25/jaar (incl. BTW)
U bent geen lid van Coiffure.org by UBK/UCB:

€ 181,50/jaar (incl. BTW)
Te betalen op rekeningnummer BE33 7370 4258 3346
met vermelding: Tarifcoiff - Naam + Voornaam (+ lidnummer)
OPGELET: de vermelding is heel belangrijk voor een snelle verwerking van
uw aanvraag.
Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, wordt uw account geactiveerd en
ontvangt u een e-mail met uw logingegevens. Hou er wel rekening mee dat
het een paar dagen kan duren alvorens wij de betaling kunnen verifiëren.
Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds bereiken via email op
info@tarifcoiff.be.

Een correct tarief berekenen is voor
iedere kapper van levensbelang
Een correcte vraagprijs berekenen voor uw klanten en voor uw zaak is niet eenvoudig. De factoren die de uiteindelijke vraagprijs naar de klant toe bepalen,
zijn vaak zo uiteenlopend dat het ook niet evident is om een uniform systeem
hiervoor te ontwikkelen.
Met de online tool Tarifcoiff wil Coiffure.org by UBK/UCB u als kapper-ondernemer ondersteuning bieden bij het berekenen van een tarief, rekening houdend met de kosten en de gewenste omzet in het salon. U heeft natuurlijk nog
steeds de vrije keuze om deze prijzen al dan niet toe te passen.
Door uw huidige tarieven te vergelijken met de tarieven die deze tool voorstelt,
krijgt u een beter inzicht in deze materie en ook een beter beeld van de rentabiliteit van uw salon.
Met kennis van zaken uw onderneming leiden en anticiperen op de resultaten,
dat is de basis voor deze tool, ontwikkeld in samenwerking met de Arteveldehogeschool van Gent.

Te vinden via
www.tarifcoiff.be

Duidelijke helpteksten
rechts aan uw scherm

Eenvoudige registratie
Mogelijkheid tot het berekenen van
kostprijs producten en diensten

Stap voor stap
en overzichtelijk
in te vullen

Het eindresultaat:
• uw kostprijs/minuut
• uw vraagprijs/minuut
• vraagprijs dienst(en)
op basis van uw kosten

