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Eenmalig proberen

Een van onze specialiteiten is stoelmassages. Deze kunt u 

ook eenmalig aanbieden, bijvoorbeeld op een beursstand, of 

evenement. Heeft u iets te vieren, of wilt u iemand bedanken? 

Geef dan een stoelmassage bon cadeau.

Natuurlijk geven wij graag een demonstratie of komen we geheel 

vrijblijvend een dag op proef. 

Meer weten? Maak een afspraak met een van onze 

gecertificeerde masseurs. 

Gezond en fit op de werkplek



Gezonde medewerkers zijn  
gemotiveerde medewerkers

Medewerkers die goed in hun vel zitten, presteren beter 

en hun ziekteverzuim is laag. Met uitgebalanceerd 

gezondheidsmanagement houdt u uw medewerkers en uw 

bedrijf gezond. Massage vormt een wezenlijk onderdeel van dat 

gezondheidsmanagement en levert een belangrijke bijdrage aan 

de gezondheid, productiviteit, werkbeleving en vitaliteit van uw 

werknemers.

Terugdringen ziekteverzuim

Massage op het werk is een uiterst doeltreffende manier om 

ziekteverzuim terug te dringen. Al voor 225 euro per jaar kunt 

u maandelijks uw medewerkers de vele heilzame effecten van 

massage laten ervaren. Zo zorgt massage voor rust en ontspanning 

en bestrijdt het RSI gerelateerde klachten. Bovendien werkt 

massage stimulerend en motiverend.

Fiscaal voordeel

“Massage in Bedrijf” biedt niet alleen massages op de 

werkplek maar koppelt deze aan advies over een verantwoorde 

werkhouding, voeding en beweging. Dit doen wij al jaren succesvol 

en met aantoonbaar resultaat bij uiteenlopende opdrachtgevers; 

bij de overheid en grote en middelgrote ondernemingen uit 

het bedrijfsleven. Zo weet u zeker dat uw medewerkers vitaal 

en gemotiveerd zijn en blijven. Investeren in bedrijfsmassage 

is overigens niet alleen goed voor de gezondheid van uw 

medewerkers en uw bedrijf; het is ook fiscaal aantrekkelijk.  

De belastingdienst komt u in de kosten tegemoet. Stoelmassage is 

een door de overheid erkende ARBO voorziening. 


