
Opening 14 maart 1993 



De eerste salon was in de  
Moerdijkse Postbaan. 

De verbouwing van de salon met  
entree, keukentje en toilet. 

maart 1993   t/m  november 1995 



De opening van Elegance 

Brigitte hielp mee met 
kinderen schmincken 

Demonstratie door collega Eveline. 



In de korte 
Brugstraat 
bij fitness 
Olympia. 
Dit was 

helaas geen 
geschikte 

locatie, dus 
snel weer 

mee 
gestopt. 

Kort tussendoor een aparte 
nagelsalon gehad samen met een 

vriendin die pedicure was 



Daarna groots aangepakt met 
sportschool, saunacentrum en 

schoonheidssalon/wellness/pedicure in 
de oude melkfabriek aan de Brabantlaan. 

Felicitaties van iedereen 





Open dag met spectaculaire openingsshow 
en sportdemo’s en modeshow 

Body Paint show mede door Jacqueline Baselier. 

Iedereen bedankt die 
hebben meegeholpen. 



De pedicuresalon anno 1993 

Sauna, turksstoombad, voetenbaden, 
kouddompelton en relaxruimte 

november 1995 
t/m maart 2000 



5 jarig jubileum 
(1998) 



In januari 2000 hebben we de sportschool en 
saunacomplex overgedragen aan een ander. 
De salon ging op een ander adres verder…….. 



Beauty Studio Elegance  
Schoonhout 44 

maart 2000 – april 2003 



In april 2003 gingen we verhuizen naar 
onze huidige locatie: Oranjelaan 24. 



Studeren hoort er ook nog steeds bij…. 

Allround schoonheidsspecialist (2007) 







Ook interne trainingen voor 
medewerksters en stagiaires 



15 jarig jubileum 
(2008) 

Loterij met hoofdprijs 
weekendje weg 



In 2011 gingen we salon weer restylen 
met een andere kleur en werd in 2014 

een 3e behandelcabine bijgemaakt. 



Nominatie: Beste leerbedrijf van 2012. 



werkbesprekingen/vergaderingen. 



In de loop der jaren diverse 
events georganiseerd 

Kids-glamourparty 

Lifestyle event 2013 

Huidverzorging- en 
Make up workshop 



Ook zijn we actief buiten de deur. 

Golfteams visagie/ fotoshoot 

Charlotte en Bianca 
op de Beauty-Beurs 

kindermiddag bij Trivium Sport 



  

Anbos regiobijeenkomst 2009 Anbos regiobijeenkomst 2016 

Anbos regiobijeenkomst 2014 

Anbos regiobijeenkomst 2015 met Tom Sebastian 

Anbos Kennis-
Event (2011) 
 met feestavond 
(optreden van 
Edsilia Rombley) 

B&Z Cosmetics inspireert (2017) 

Ondernemers inspiratie event (2016) 



Charlotte 1e prijs wedstrijd Make up Artist! 



20 jarig jubileum (2013) 



Sponsoring / Goede doelen 
Om ook iets terug te doen voor de mens, milieu en maatschappij  sponsoren/helpen 

wij verschillende goede doelen, zowel plaatselijk, regionaal en landelijk: 

  
 

http://www.studio-elegance.nl/sponsoringgoede-doelen/


Teams van Beauty Studio Elegance met 
medewerksters en stagiaires 

2009-2010 

2011-2012 

2010-2011 

2012-2013 

2014-2016 

2017-2018 
+ Mercedes en Leon 



Team-uitjes 

2012 
2013 

2014 

2015 

2016 2017 2017 



MVO: Sociaal en Duurzaam ondernemen. 
In de salon is duurzaamheid heel belangrijk door zuinig om te gaan met energie (energiezuinige -
apparatuur (A+++), LED-/spaarlampen), HR++ glas in alle ramen, goede isolatie/ventilatie en 
gebruik van groene energie, door goede afvalscheiding en doordat we producten gebruiken op 
natuurlijke plantaardige- / kruiden-basis en allen niet op dieren getest. Sinds 1 juni 2016 hebben 
we 2 daken vol zonnepanelen laten plaatsen zodat we de praktijk volledig op zonne-energie in 
stroom kunnen voorzien. 



De laatste verbouwing/restyling 
(2017) 



Coaching  

Door Aletta van Partners in Crème 

Hierdoor hopen we iedereen nog beter te kunnen helpen en adviseren. 



2018: 




