
3232

Z
G

T
 Z

IE
K

E
N

H
U

IS
 A

LM
E

LO
 |

 H
E

N
G

E
LO

 

Hairmasters Finkers
Specialist in aanvullend haar

Dunner wordend haar of kaalheid. Voor veel mensen een 

probleem, voor sommigen zelfs heel ingrijpend. Hairmasters 

heeft negen haarwerkspeciaalzaken in Nederland en bijna vijftig 

jaar ervaring met het maken en aanmeten van haarwerken. 

Contactgegevens
Zilvermeeuw 29 
7609 RZ Almelo
0546 - 45 33 66

zh-almelo@hairmasters.nl

Geerdinksweg 137-21
7555 DL Hengelo
074 - 250 10 49

hengelo@hairmasters.nl 

Hairmasters heeft met elke 

zorgverzekeraar in Nederland 

contractafspraken. Dit maakt het 

mogelijk om direct te declareren, 

veelal zonder dat de klant er verder 

omkijken naar heeft. U vindt 

Hairmasters Finkers zowel in ZGT 

Hengelo als ZGT Almelo.

Luisteren en vertrouwen

“Wij luisteren altijd heel serieus naar 

de wensen en behoeften van de klant. 

Vertrouwen speelt bij ons een grote 

rol. Het nieuwe haar moet vanzelf-

sprekend passen bij de klant en hij of 

zij moet zich één voelen met het 

nieuwe haar.” Marco vervolgt: “Onze 

ervaring en deskundigheid is niet het 

enige waardoor we ons onderschei-

den van anderen. Met name onze 

Wie plotseling kaal wordt of te 

maken krijgt met kaalheid, kan daar 

erg onder lijden. “Wij zijn er voor 

iedereen met haarproblemen”, 

vertelt Marco Finkers van 

Hairmasters Finkers. “Mensen die 

door een ziekte of medicijngebruik 

hun haar verliezen kunnen bij ons 

terecht, maar ook mensen die 

mannelijke kaalheid, andere vormen 

van alopecia of dun haar hebben.” 

betrokkenheid bij de klant, met zijn of 

haar specifieke wensen, maakt dat 

Hairmasters Finkers door een grote 

klantenkring wordt bezocht. Wij 

vinden het belangrijk dat de klant de 

juiste aandacht krijgt: oog hebben 

voor de problemen en bijdragen aan 

de oplossingen. Het gaat er 

uiteindelijk om dat de klant zich op 

zijn of haar gemak voelt en met een 

tevreden gevoel onze zaak verlaat.”


