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Zo bereken je de juiste behandelprijs in 8 stappen… 

Hieronder zie je stapsgewijs op welke manier je de behandelprijs kunt uitrekenen. 

STAP 1: BEREKEN DE VASTE KOSTEN  

• Maak zoals in voorbeeld 1 is aangegeven een lijst van alle vaste kosten voor de 
ruimte waarin je werkt: denk aan huur of rente en aflossing, energiekosten, 
materiaalkosten, afschrijving meubilair. Abonnementen 

• Tel al deze kosten op 

 

Voorbeeld 1: SALON XYZ 

vaste kosten per maand 
Huur pand  900,00  
Energiekosten   100,00  
Water  50,00 
Afschrijving meubilair 50,00 
Afschrijving apparatuur     50,00  

Totaal per maand  € 1.150,00 
  
  

 

STAP 2: BEREKEN HET AANTAL BEHANDELUREN PER MAAND 

Bereken eerst het aantal openingsdagen per maand van je salon. Bereken vervolgens het 
aantal betaalde behandeluren per openingsdag. Vermenigvuldig deze uitkomsten. 

Voorbeeld: SALON XYZ is 20 werkdagen per maand open en heeft 8 betaalde behandeluren 
per dag = totaal 160 betaalde behandeluren. 

 

STAP 3. BEREKEN DE VASTE KOSTEN PER BEHANDELUUR 

Om de kosten per behandeluur te berekenen, deel je de totaalsom van de vaste kosten uit 
stap 1 door het aantal betaalde behandeluren uit stap 2. 

Voorbeeld: Het totaalbedrag van € 1.150,00 van SALON XYZ uit voorbeeld 1, deel je door 
160  betaalde behandeluren. € 1.150 /160  = € 7,19 per behandeluur. 

 



STAP 4. BEREKEN DE INDIRECTE VARIABELE KOSTEN 

De indirecte variabele kosten  zijn de kosten die je hebt die niet direct in verband staan met 
de behandeling zelf, denk aan kosten voor schoonmaak en onderhoud, accountant kosten en 
belastingen. 

Voorbeeld SALON XYZ 
Variabele indirecte kosten  per maand 
Telefoon  €       40,00  
Abonnementen, adverteren  €     125,00  
Internet  €       30,00  
Gemeentelijke lasten  €       65,00  
Accountant  €       50,00  
Verzekeringen, belasting  €       60,00  
afval, rioolreinigingsheffing etc.  €       30,00  

Totaal  €    400,00  

 

STAP 5. BEREKEN DE INDIRECTE VARIABELE KOSTEN PER BEHANDELUUR 

Om de kosten per behandeluur te berekenen, deel je de totaalsom van de vaste kosten uit 
stap 4 door het aantal betaalde behandeluren uit stap 2. 

Voorbeeld: Het totaalbedrag van € 400,00 van SALON XYZ uit bovenstaand voorbeeld, deel 
je door 160  betaalde behandeluren. € 400,- /160  = € 2,50 per behandeluur. 

 

De vaste kosten en de variabele directe kosten heb je dus altijd,  

ongeacht of er wel of geen klanten zijn in je salon om te kunnen behandelen. 
 

  



STAP 6: BEREKEN DE DIRECTE BEHANDELKOSTEN 

Nu gaan we de kosten voor de behandeling berekenen. Denk daarbij aan je eigen inzet, 
eventuele personele kosten, productkosten en materiaalkosten die verbonden zijn aan de 
behandeling:  

Vergeet niet de tijd van voorbereiding, administratie, schoonmaak en onderhoud mee te 
berekenen. Onderstaand voorbeeld is gebaseerd op het minimumloon met toeslagen zoals 
sociale premies en pensioen. 

 

Voorbeeld  

SALON XYZ heeft deze behandeling: Benen waxen met stripwax.Dit staat op het 
behandelprijslijst van de salon:   

Benen waxen (ca. 30 minuten)  € 29,95 

SALON XYZ 
Directe kosten behandeling per behandeling 
Behandelduur 0,5 uur  €         6,62  
voorbereiden, opruimen 0,25 uur  €         3,31  
Holiday Wax   €         0,80  
Voorbehandelings lotion en nabehandelingsolie  €         0,20  
Disposable handdoek  €         1,00  
Disposable matrashoes  €         1,95  
Holiday Harsstrips, 8 stuks  €         0,20  
Spatels, 4 stuks  €         0,20  

 totaal €       14,27  

 

STAP 7. BEREKEN DE TOTAAL KOSTEN BEHANDELPRIJS 

Nu we alle kosten inzichtelijk hebben gemaakt, kunnen we een totaalberekening van de 
behandeling maken. 

Voorbeeld SALON XYZ 
Totaal kosten behandelprijs   
vaste kosten (stap 3) 0,75 uur (7,19 x 0,75)  €      5,39  
variabele indirecte kosten (stap 5) 0,75 uur (2,50 x 0,75)  €      1,88  
Directe kosten behandeling per maand  €    14,27  

 Totaal kosten  €   21,54  

 



STAP 8. TOTAALBEREKENING VERKOOPPRIJS BEHANDELING 

Het berekenen van de juiste verkoopprijs van de behandeling. Nu we alle kosten van SALON 
XYZ inzichtelijk hebben gemaakt, kunnen we de verkoopprijs uitrekenen. 

Voorbeeld: SALON XYZ wil minimaal 15% winst maken op een behandeling om in de 
toekomst nieuwe investeringen te kunnen doen in de salon en te kunnen groeien. De 
winstmarge wordt over de totaal kosten behandelprijs berekent 

Ook moet er natuurlijk nog 21% BTW worden afgedragen aan de belastingdienst. Dit wordt 
berekent over de totaal kosten behandeling 

Totaalberekening behandelprijs   
vaste kosten 0,75 uur  €      5,39  
variabele indirecte kosten 0,75 uur  €      1,88  
Directe kosten behandeling per maand  €   14,27  

 Totaal kosten  €   21,54  
15% Winstmarge (15% x 21,54)  €      3,23  

 Totaal kosten behandeling  €   24,77  
21% BTW (21% x 24,77)  €      5,20  

Verkoopprijs behandeling  €   29,97  

Dit staat op je behandelmenu:  Benen waxen (ca 30 minuten)  € 29,95.  

De behandelprijs van Salon XYZ is nagenoeg voldoende om in dit geval de kosten te dekken, 
De BTW af te kunnen dragen en een stukje winst te maken.  

Nu je ziet wat de behandeling kost, begrijp je ook dat korting geven een lastig onderwerp is.  
We laten het nog even zien aan de hand van de eerder gemaakt berekening: 

Voorbeeld SALON XYZ 
Dit staat op het behandelmenu:  Benen waxen (ca 30 minuten)  € 29,95.  

Stel zij geven korting van 10% dan is de winst direct verdampt, zoals je kunt zien in 
onderstaand voorbeeld  

Voorbeeld SALON XYZ korting 

Behandelprijs    €   29,95  
korting 10%    €    -3,00  

 totaal  €   26,96  
  AF TE DRAGEN BTW 21%  €    -5,66  

   €   21,29  

 TOTAAL kosten behandeling  €  -21,54  

 VERLIES -/- €     0,25  
 


