
Bliv en del af unikt frisørkoncept og

åBn din egen selvstændige salon  
i  danmarks største  frisørhus

 for  under kr. 275,-  om dagen  -  inkl. driftsudgifter!

frisørhuset
HORSENS F o r  s e l v s t æ n d i g e  F r i s ø r e r



Frisørhuset Horsens bliver Danmarks største frisørhus med 
plads til 30 stole.

Konceptet bygger i sin enkelthed på at Frisørhuset Horsens 
udlejer klargjorte salonområder til frisører, der ønsker at flytte 
eller åbne egen salon, i hjertet af Horsens. Størrelsen på sa-
lonerne der udlejes varierer og kan inddeles i 3 kategorier:  
Kategori 1: salonerne indeholder 2 stole 
kategori 2: indeholder 3 - 5 stole
kategori 3: salonerne indeholder 6 - 8 stole
Lejen udgør max. kr. 210,- pr. stol (i kategori 1) og bliver  
billigere ved at leje flere stole (kategori 2 & 3). Der 
laves selvstændige lejekontrakter for hvert salonområde  
- fuldstændig som ved at åbne egen lokal salon. 

Salonerne skal KUN leje den salonkategori de har behov 
for. Ved at have det korrekte antal stole minimeres  omkost-
ningerne og salonens indtjening vil blive væsentligt forøget. 
Etableringsomkostningerne viser en besparelse på ca. 85% 
i forhold til at åbne egen lokal salon. Samtidig opleves der 
større gennemstrømning af kunder, grundet konceptet og 
placeringen. Kunderne vil altid kunne blive klippet i en af 
salonerne - med eller uden tidsbestilling. I Frisørhuset Hor-
sens er det farvel til høje omkostninger, men goddag til nyt 
dynamisk koncept og til optimal indtjening i en superflot ny 
bygning!

Salonerne indretter de klargjorte salonområder individuelt. 
Frisørhuset Horsens sørger for at alle krav til at drive salon 
er opfyldt - salonen kommer i princippet ”bare” med sine 
stole og værktøj og er klar til at klippe. 
Hele omsætningen er naturligvis salonens og der betales 
IKKE provision til Frisørhuset Horsens. Salonerne medbringer  
egen mobil betalingsterminal som betjenes i det fælles  
betalingsområde, hvor også kassesystemet befinder sig. 
Dette område varetages af en koordinator som også  
hjælper med booking af aftaler mm.

ALLE driftsomkostninger som er listet under ”Frisørhuset 
Horsens” er inkluderet i lejen, så du skal ikke spekulere på 
uventede øvrige udgifter. Frisørhuset Horsens skaber ram-
merne - Du skaber din unikke stil og personlige koncept...

Lejen udgør maksimalt kr. 210,- pr. stol pr. dag, men i prak-
sis bliver den mindre. Reduktion af lejen opnås ved salg af 
hårprodukter og accessories til salonens kunder. For hvert 
produkt der sælges modtager salonen 50% af fortjenesten 
som fratrækkes lejen. Herved vil lejen flere dage reelt blive 
GRATIS og alt der klippes bliver ren fortjeneste! Bemærk 
salonerne selv afholder omkostninger til revision, forsikring 
og bank samt dagligt forbrug af hårprodukter.

Salonerne indkøber ikke noget varelager, da Frisørhuset 
Horsens samarbejder med anerkendte leverandører og stil-
ler et komplet sortiment i forskellige prisklasser til rådighed. 
Produkterne der bruges i salonens daglige virke indkøbes 
gennem Frisørhuset Horsens, som forhandler de bedste  
priser. Produkter der sælges til kunderne betales til Frisør-
huset Horsens og 50% af fortjenesten fratrækkes efterføl-
gende salonenes leje.
Konklusion: Jo mere der sælges, des billigere bliver lejen...

Stolene i Frisørhuset Horsens udlejes efter ”først til mølle 
princippet” og etableringen af Frisørhuset Horsens opstar-
tes når 70% af stolene er udlejet (20 stk.) MEN vent ikke 
for længe, da der er stor interesse omkring prospektet. De 
første kan forvente at flytte ind ca. 1. juni 2010 og hele 
huset forventes fungerende 1. august 2010. Prospektet ud-
bydes i nationale frisørmedier, i lokalområdet, samt ved 
udvalgte frisørskoler. Vi opfordrer til at studere materialet 
indgående, da her er en enestående mulighed for at ud-
vide, flytte eller selv opstarte din salon i fantastiske lokaler.

konceptet:
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Frisørhuset Horsens er den eneste af sin art i Danmark og 
rummer områder der er professionelt og eksklusivt ind- 
rettet til 30 stole fordelt på 2 plan. Frisørhuset Horsens  
etableres i ejendommen Grønnegade 22, der ombygges 
og klargøres til at huse de selvstændige saloner. Ejendom-
men der er opført i 2008 er beliggende på gågade i cen-
trum af Horsens og modtog i oktober 2008 Horsens kom-
munes Arkitektur pris og i 2010 By- forskønnelsesprisen i 
Horsens Kommune!

Rammerne er fantastiske, men mindst lige så vigtigt er 
det at omkostningerne holdes nede. Der er plads til 15 
selvstændigt ejede saloner, da hver salon lejer min. 2 stole. 
De selvstændige saloner tilbyder dame, herre og børneklip, 
men der også er plads til specialister - f.eks. neglepleje og 
barber.

I Frisørhuset Horsens er ALLE punkter og driftsomkostninger, 
listet til højre, inkluderet i lejen. Fordelen er at omkostning-
erne her fordeles på 30 stole i stedet for på f.eks. 4 i en 
lokal salon.
Huset er naturligvis større, men se venligst under punk-
tet ”eksempel” hvor meget du reelt sparer, i forhold til at 
have din egen lokale salon. Kunderne som kommer ind fra 
gaden, eller som booker gennem fælles website fordeles 
til salonerne af Frisørhuset Horsens efter rotationsprincip-
pet. Frisørhuset Horsens ansætter en koordinator der i sam- 
arbejde med salonerne varetager modtagelsen og  
bookingen af kunder, betaling og salget af hårprodukterne. 
Koordinatoren afholder sammen med salonerne møder 
vedr. strategi, optimering, kurser mm.

Salonernes egen kundekreds fastholdes naturligvis, men 
gennemslagskraften vil på alle områder blive stærkere, da 
salonerne sikkert vil generere større omsætning og dermed 
væsentlig bedre indtjening…

frisørhuset horsens:
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Spar 50% på driftsomkostninger og 
85% på etableringsomkostninger

“ “

Nedenstående punkter er ALLE inkluderet i  
salonlejen:

· Koordinator til booking m.m. i husets åbningstid.

·  Nymalede og klargjorte salonområder inkl. 
spejl, lys og strøm, samt komplet rørføring til 
udsugning i henhold til arbejdstilsynets krav.

·  Fri benyttelse af fælles interiør, herunder  
vaskestole, farvepladser, lamper, opholds- 
møbler, borde, disk etc.

·  Fri benyttelse af fælles kassesystem med udskrift 
af egne kasserapporter.

· Vaskemaskiner og tørretumblere.

· Møbleret fælles personalerum med køleskab.

·  Lagerplads m. hylder og aflåst skab til hver 
salon til opbevaring.

· El, vand, varme, renovation.

· Ventilation.

·  Hus forsikring, video-overvågning &  
alarmsystem.

· Musikanlæg og afgift.

·  Fælles lokal markedsføring 1. gang pr. måned. 
(valg af medie aftales mellem salonerne og 
koordinatoren)

·  Fælles telefon og website med booking, kontakt 
og link til salonernes egne websites.

·  Fast åbningstid, som bemandes af Frisørhuset 
Horsens.  
(Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.30  
& Lørdag kl. 9.00 - 14.00) 

·  Provision af salg fra hårplejeprodukter &  
accessories m.m. i samarbejde med Frisørhuset 
Horsens.

·  Køb af egne hårprodukter til salonens forbrug, 
til engros priser, gennem Frisørhuset Horsens.

·  Udstilling / eksponering af egen salon i  
vinduespartierne. 

·  Vinduespudsning af ud og indvendig  
facaderuder.

·  Rengøring af lokalet. (Rengøring af eget  
salonområde fortages af lejer) 

·  Strategi møder og salgskurser med henblik på 
evaluering og optimering.



Frisørhuset Horsens skaber rammerne, men det er 
vigtigt at du selv sætter dit personlige præg på dit 
salonområde, da det er DIN virksomhed. Du skal 
selv medbringe det ønskede interiør til dit salon- 
område. Besidder din virksomhed i forvejen ikke 
dette interiør, er Frisørhuset Horsens gerne behjæl-
pelig med at formidle kontakt til leverandører og 
forhandle fordelagtige priser til dig og din salon. 
Frisørhuset Horsens forbeholder sig retten til at 
skulle godkende det medbragte interiør af hensyn til 
husets udseende og koncept.

Hver salon benytter det fælles kassesystem som ud-
skriver boner og kasserapporter til salonerne, som 
er inkluderet i salonlejen. Salonerne medbringer 
selv egen mobil trådløs betalingsterminal og kan 
frit vælge om de selv vil foretage betalingerne eller 
lade Frisørhuset Horsens administrere det. Denne 
funktion er også inkluderet i salonlejen. Betalings-
området varetages og styres af koordinatoren som 
også booker kundeaftaler til salonerne efter rota-
tionsprincippet. Dine nuværende og faste kunder 
booker naturligvis fortsat direkte til dig eller via 
Frisørhuset Horsens. Ved at placere din frisørvirk-
somhed i Frisørhuset Horsens bliver du og din salon 
automatisk en del af et dynamisk fællesskab som 
har det formål at skabe et unikt sted, hvor kunder 
vil glædes over at komme og opleve en god positiv 
stemning samt fornemme aktiviteten.

Salonerne opfordres til at fastholde nuværende og 
udvide sin kundekreds for at skabe bedst mulige 
resultat for salonen. Frisørhuset Horsens stiller ikke 
krav til hvilket frisørkoncept der foretrækkes, men 
blot at salonen betjenes af faguddannede. Salonen 
har selvfølelig mulighed for at ansætte personale, 
hvis salonområdet kan huse det. Din selvstændige 
salon bliver en del af huset, med de fordele det  
giver, men træffer fortsat selv ALLE beslutninger. 

F.eks. vedrørende: 
· Individuel Booking (fælles inkluderet i lejen)
·  Individuel Markedsføring og telefon.  

(fælles inkluderet i lejen)
·  Individuel Indretning af salonen. (frisørhuset  

Horsens leverer indretnings-klart salonområde )
·  Individuelle åbningstider i salonen. (mulighed for 

klipning udenfor normal åbningstid, deltid mm.)
· Individuelt koncept.
· Individuelle priser.
· Ansættelse og oplæring af eget personale.

dine muligheder:
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At drive eller starte sin egen frisørsalon er hårdt arbejde og giver ofte anledning til mange spekulationer. Kan du svare ja 
til flere af nedenstående spørgsmål skal du overveje at flytte ind i Frisørhuset Horsens:

· Tror du at konceptet Frisørhuset Horsens vil tiltrække flere kunder end i egen lokal salon?

· Kunne du tænke dig at placere din salon i Danmarks største frisørhus og blive en del af nyt dynamisk koncept?

· Betaler din salon i dag for høje omkostninger i forhold til din omsætning?

· Fornemmer du at fokus har flyttet sig fra frisørfaget til økonomiske spekulationer?

· Oplever du det er svært at tiltrække kunder til din salon?

· Vil du åbne egen salon, men er usikker på hvordan?

· Har du opgivet at åbne salon, grundet for store etableringsomkostninger?

· Ønsker du mere personlig frihed, uden at din salon svækkes?

· Er du parat til at flytte din salon, hvis du kan spare mange omkostninger?

I dag har mange saloner ikke optimal dækning af sine stole. Faktisk står op imod 50% tomme. Det betyder der 
betales for store omkostninger, som derved forringer og i flere tilfælde ødelægger virksomheden.

Seneste tal fra Væksthuset Midtjylland viser at det i gennemsnit koster kr. 381.000,- at opstarte og indrette sin 
egen salon. En gennemsnitlig klipning koster kr. 350,- inkl. moms.

eksempel:
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Eksemplet viser at fortjenesten bliver kr. 445.760,- årligt og der spares ca. 85% på etableringsomkostningerne i forhold til at 
åbne egen lokal salon!  
(Øges din omsætning betyder det en forøgelse på 95% i netto fortjenesten, da de øvrige omkostninger kun hæves med forbruget af produkterne i  

forbindelse med klipningerne)

Vi har listet  2 eksempler og et driftsbudget for at drive salon i Frisørhuset Horsens - prisen er baseret på kategori 1 områderne 
- altså de ”dyreste stole”. 
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Årlig omsætning (Kr. 50.000 pr. måned x 12) kr. 600.000,-

Salonleje inkl reduktion fra salg af  
hårprodukter jvf. Prospektet

kr. ÷84.240,-

Forbrug af hårprodukter i forbindelse med klip (Anslået 5% af omsætning) kr. ÷30.000,-

Egne ugeblade, kaffe, bonruller, blomster, samt 
diverse småting

kr. ÷10.000,-

Revision, bankrenter og egen forsikring	 kr. ÷30.000,-

Netto fortjeneste pr. år i kategori 1 område 
med 2 stole:

kr. 445.760,-

Driftsbudget pr. år i kategori 1 salonområde (2 stole):
(Etableret og Ny Salon)

Salonleje i kategori 1 område (210 kr. x 6 dage x 52 uger x 2 stole) kr. 131.040,-

Fortjeneste fra hårprodukt salg (75 kr. x 6 dage x 52 uger x 2 stole) kr. ÷46.800,-

Årlig salonleje efter reduktion kr. 84.240,-                 

Etableringsomkostninger

Depositum kategori 1 område: (3 måneder x 10.920 kr.) kr. 32.760,-

Udsugnings apparat inkl. arm. kr. 3.500,-

Logo / Skilte i vinduer	 (Anslået) kr. 5.000,-

Mobil betalingsterminal (Anslået) kr. 5.000,-

Etableringsomkostninger kr. 46.260,-

Eksempel 1: Etableret salon der flytter ind i Frisørhuset Horsens. 
Årlig Salonleje i kategori 1 salonområde inkl. listede driftsomkostninger:

(Der er ikke medregnet evt. flytte/monterings omkostninger der afholdes af salonen)

Salonleje i kategori 1 område (210 kr. x 6 dage x 52 uger x 2 stole) kr. 131.040,-

Fortjeneste fra hårprodukt salg (75 kr. x 6 dage x 52 uger x 2 stole) kr. ÷46.800, -

Årlig stoleleje efter reduktion kr. 84.240,-

Etableringsomkostninger

Depositum kategori 1 område (3 måneder x 10.920 kr.) kr. 32.760,-

2 stk. Frisørstole (Anslået) kr. 10.000,-

Udsugnings apparat inkl. arm. (Anslået) kr. 3.500,-

Logo / Skilte i vinduer (Anslået) kr. 5.000,-

Mobil betalingsterminal (Anslået) kr. 5.000,-

Håndklæder samt div. (Anslået) kr. 3.000,-.

Etableringsomkostninger kr. 59.260,-

Eksempel 2: Ny salon der åbner i Frisørhuset Horsens:
Årlig salonleje i kategori 1 salonområde inkl. listede driftsomkostninger:

(Der er ikke medregnet evt. flytte/monterings omkostninger der afholdes af salonen)



vurderinger & vilkår:

vurderinger:
· Vurder om din selvstændige frisørsalon skal placeres i et fl ot dynamisk hus og opnå stordriftsfordele.
· Vurder hvor mange stole din salon har brug for.
· Vurder og beregn selv dine eksempler og besparelser.
· Vurder om du vil ekspandere, åbne, eller fl ytte din nuværende salon, ind i Frisørhuset Horsens.
· Vurder om du vil starte egen lokal salon eller vil satse på at åbne i Frisørhus Horsens.
· Vurder sammen med dine rådgivere om dine muligheder for at blive en del af Frisørhuset Horsens.

vilkår:
· Etableringen af F. Horsens fortages efter udlejning af min. 70% af stolene. (20 stk.)
· F. Horsens ejer bygningen, samt alt materiale og interiør der stilles til rådighed for lejerne.
· F. Horsens afregner driftsudgifterne til myndigheder og til respektive virksomheder.
· F. Horsens stiller som krav at frisørerne der bestyrer salonområderne er faguddannede frisører.
· Lejekontrakten gælder min. 1. år og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel af begge parter.
· Alle driftsomkostninger som er listet i prospektet, er inkluderet i lejen.
· Lejen opdeles efter hvilken salonkategori der vælges:
· Kategori 1 - kr. 210,- pr. stol, Kategori 2 - kr. 200,- pr. stol, Kategori 3 - kr. 190,- pr. stol. (ex. Moms.)
· Salonerne kan frit benytte interiøret og funktionerne som er opstillet af Frisørhuset Horsens.
· Salonerne har adgang til fuldt sortiment af hårprodukter i forskellige mærker og prisklasser.
· Salonen modtager 50% af fortjenesten på salget af hårprodukter der sælges til salonens kunder.
· 50% fortjeneste fordeles ligeligt pr. stol på øvrigt salg af hårprodukter i Frisørhuset Horsens.
· Stolelejen reguleres årligt efter nettopris indexet, dog med min. 3% pr. år.
· F. Horsens fakturerer salonlejerne hver måned, med fradrag for provision af solgte hårprodukter i perioden. 
(Der tages forbehold for evt. tastefejl)

I forbindelse med dine overvejelser om at blive en del af Frisørhuset Horsens, skal du vurdere din situation og dine behov 
samt være indstillet på nedenstående vilkår. En grundig overvejelse er medvirkende til at din salon bliver en succes og 
opnår den højeste indtjening.

Kom godt igang med din egen 
frisørsalon, til en fordelagtig pris 

i Danmarks største Frisørhus.
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plantegning:

Plantegning 1. sal, Frisørhuset 
Horsens - skitsen viser stoleplacer-
ingen samt vaske og farvepladser. 
Du har mulighed for at leje det sa-
lonområde, der matcher dine øn-
sker og behov. Områderne udlejes 
efter “Først til mølle princippet” og 
foretages ved at kontakte Frisørhu-
set Horsens.

Plantegning Stuen, Frisørhuest 
Horsens - skitsen viser stoleplac-
eringen samt vaske og farvep-
ladserne. Du har mulighed for at 
leje det salonområde, der matcher 
dine ønsker og behov. Områderne 
udlejes efter “Først til mølle princip-
pet” og foretages ved at kontakte 
Frisørhuset Horsens.
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Frisørhuset Horsens og (Lejer) indgår hermed lejekontrakt vedr. salonområde (Nr.) i henhold til plantegningen. Lejen udgør 
(kr. pr. måned, minus fradrag for salg af hår produkter) som forfalder hver den 1. i måneden. Lejen reguleres årligt efter 
nettopris indexet, første gang 1. august, dog stigende med min. 3% årligt. Alle beløb er eksl. moms. 

Depositum udgør 3 måneders salonleje (Beløb) og forfalder til betaling ved underskrift af lejeaftalen. Frisørhuset Horsens 
etableres ved udlejning af 70% af det samlede antal stole og ombygningen opstartes senest 1. juni 2010. Ombygnings-
perioden forventes at vare ca. 1. måned og åbningsdatoen er senest 1. august 2010. Etableres Frisørhuset Horsens med 
forventning ikke tilbagebetales depositumet til lejer 1. juni 2010. Depositumet indsættes på en deponeringskonto. 

Lejeaftalen træder i kraft når Frisørhuset Horsens åbner. Lejeaftalen er fortløbende og kan tidligst opsiges 1. år efter 
Frisørhuset Horsens åbningsdato, med 6 måneders varsel af begge parter. Lejer har fremlejeret i perioden, så længe ny 
lejer opfylder kravene til at drive selvstændig frisørsalon i Frisørhuset Horsens. 

Salonområderne er klargjorte til indflytning og overtages nymalede. Lejer medbringer selv eget interiør og tilbehør til  
salonen i henhold til beskrivelsen i prospekt. Ved ophør af kontrakten klargør Frisørhuset Horsens salonen og lager- 
området, beløbet til disse udgifter fratrækkes depositumet som herefter udbetales. 

Frisørhuset Horsens holder åbent 6 dage i ugen og bemander med koordinator i følgende tidsrum:

Mandag kl. 9.00 - 17.30
Tirsdag kl. 9.00 - 17.30
Onsdag kl. 9.00 - 17.30
Torsdag kl. 9.00 - 17.30
Fredag kl. 9.00 - 17.30
Lørdag kl. 9.00 - 14.00
(Frisørhuset Horsens holder lukket på søn og helligdage)

Salonerne bestemmer selv sin individuelle åbningstid og har mulighed for at klippe kunder udenfor Frisørhuset Horsens 
anførte åbningstid. Lejen som salonen betaler er baseret på 6 dage i ugen året rundt. Salonerne har ikke mulighed for 
at sælge hårprodukter uden for Frisørhuset Horsens åbningstid, med mindre det aftales særskilt med den ansvarlige  
koordinator.

Frisørhuset Horsens stiller komplet hårpleje og accessories sortiment til rådighed. Frisørhuset Horsens modtager al betaling 
for salget af hårprodukter i betalingsområdet. Ved salg af hårprodukter på foranledning af en bestemt salon overføres 
50% af fortjenesten til salonens konto. Denne konto opgøres hver måned og beløbet fratrækkes lejen jf. prospektet. Ved 
salg af hårprodukter til generelle kunder fordeles fortjenesten på de 50%, ligeligt mellem salonerne. Beløbes udregnes pr. 
stol salonen har lejet og tilføres salonens konto. Salonernes eget forbrug af hårprodukter indkøbes igennem Frisørhuset 
Horsens til engros priser. Disse produkter tilføres salonernes konto og afregnes sammen med lejen hver den 1. i måneden. 

Forbrug af kaffe, vand, hårshampo etc. fordeles mellem salonerne, efter antallet af stole der lejes. Produkterne indkøbes af 
Frisørhuset Horsens og påføres de enkelte saloners konto. Opgørelsen finder sted månedsvis sammen med opkrævningen 
af lejen.

Frisørhuset Horsens tillader ikke rygning i bygningen. Overtrædelse af denne regel medfører 1. gang en mundtlig advarsel, 
2. gang en skriftlig advarsel, mens 3. gang kan medføre ophævelse af lejemålet med efterfølgende retslige konsekvenser.

lejekontrakt:
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Frisørhuset Horsens står for al udvendig vedligeholdelse af bygningen, renovation samt snerydning. Salonerne forpligter 
sig til at renholde eget salonområde og opretholde orden som afspejler Frisørhuset Horsens image generelt. Koordinatoren 
har pligt til at informere lejeren omkring relevante klager, hvorefter klagerne skal efterleves på tilfredsstillende måde. Evt. 
tvister mellem Frisørhuset Horsens og Lejer afgøres ved retten i Horsens, efter gældende lovgivning og regler.

Frisørhuset Horsens ejer ejendommen Grønnegade 22 samt alt interiør der stilles til rådighed for salonerne. Ved mis-
vedligeholdelse af ejendommen Grønnegade 22 og interiøret generelt, pålægges salonen omkostningerne for udbedring 
af disse skader. Bygningen er brand, vand og rørskade forsikret, mens salonerne selv sørger for forsikring af løsøre,  
personale og personskade i salonområdet.

Der henvises til Prospektets beskrivelse generelt, men nedenstående punkter er alle inkluderet i lejekontrakten og indeholdt 
i beløbet lejer betaler jf. lejekontrakten:

· Koordinatorer i Frisørhuset Horsens åbningstid.
·  Nymalede og klargjorte salonområder inkl. spejl, lys og strøm, samt komplet rørføring til udsugning i henhold til arbejds-
tilsynets krav.

· Fri benyttelse af fælles interiør, herunder vaskestole, farvepladser, lamper, opholdsmøbler, borde, disk etc.
· Fri benyttelse af fælles kassesystem med udskrift af egne kasserapporter.
· Vaskemaskiner og tørretumblere.
· Møbleret fælles personalerum med køleskab.
· Lagerplads m. hylder og aflåst skab til hver salon til opbevaring.
· El, vand, varme og renovation.
· Hus forsikring, video-overvågning  & alarmsystem.
· Musikanlæg og afgift.
· Fælles årlig markedsføring til kr. 75.000,- (Medie aftales mellem salonerne og koordinatoren)
· Fælles telefon og website med booking, kontakt og link til salonernes egne websites.
· Udstilling / eksponering af egen salon i vinduespartierne. 
· Vinduespudsning af ud og indvendig facaderuder.
· Rengøring af lokalet. (Rengøring af eget salonområde fortages af lejer) 
· Strategi møder med henblik på evaluering og optimering.
· F. Horsens afregner driftsudgifterne til myndigheder og til respektive virksomheder.

Horsens den:        Horsens den:

______________________________     ___________________________________
( Frisørhuset Horsens )                  ( Lejer )



Frisørhuset Horsens
Grønnegade 22
8700 Horsens

Telefonnummer 29 78 65 66 (Claus Eliasen)
Telefonnummer 29 86 18 02 (Anita Andersen)
Mail: info@nummer22.dk

Med venlig hilsen

Anita Andersen og Claus Eliasen
Byvangen 120
8700 Horsens

kontakt:
For yderlig information og besigtigelse af det kommende  
”Frisørhuset Horsens” er du meget velkommen til at benytte  
disse kontaktinformationer: 

frisørhuset
HORSENS F o r  s e l v s t æ n d i g e  F r i s ø r e r


