
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte cursist(e), 
 
U volgde bij ons een cursus massage-basis, hopelijk naar alle tevredenheid. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u na deze  cursus wellicht behoefte heeft aan verdieping, herhaling 
en/of uitbreiding. 
Daarom bieden wij een paar vervolgmodules aan om de opgedane kennis en vaardigheden  
te herhalen c.q. verder door te oefenen of uit te breiden op basis van uw eigen behoeftes en 
datgene wat u met massage in de praktijk wilt gaan doen. 
 
Herhalingsles(sen) massage-basis:  
 

o Rug/schouders/nek  
 
o Hele lichaam  

 
 

Inhoudelijk wijken deze herhalingslessen niet veel af van hetgeen is aangeleerd in de basiscursus. 
De doelstelling is het aangeleerde te herhalen c.q. door te trainen om deze massages vloeiend te 
laten verlopen in een logische volgorde. 
U bepaalt zelf hoeveel lessen u wilt plannen en waar u het accent op wilt leggen. 
Wij gaan stelselmatig uit van lessen van 3 klokuren, in principe op vrijdagavonden of 
zondagmiddagen. 
 

Datum/data: In overleg. 
 

Kosten: € 25,00 p/p per les. ( Exclusief cursusmap en massageolie) 
 
Massage-basis: Extremiteiten: (AB)  
 

Ter aanvulling op met name de basiscursus rug/schouders/nek (RSN) stelt deze 
uitbreidingsmodule u in staat om nagenoeg een hele lichaamsmassage te kunnen uitvoeren. 
Met extremiteiten worden de armen en de benen bedoeld. 
Aan de orde komen de anatomie en natuurlijk de massage van armen en benen. 
 

Inhoudelijk: 
 

Les 1: Massage bil + achterzijde been. 
Les 2: Herhalen les 1. 
 Massage voorzijde been + voet 
Les 3: Herhalen les 1 en 2. 
 Massage arm. 
 
Data: In overleg. 
 

Kosten: € 85,00 p/p (Inclusief aanvullende lesmap en massageolie) 
 
Cursus of les ‘op maat’  
 

Naast bovengenoemde aanbiedingen is het ook mogelijk een cursus of les ‘op maat’ aan te 
vragen. 
Samen met u inventariseren we uw wensen en kunnen op basis daarvan een cursus of les offreren 
die geheel is toegesneden op uw situatie.  
Het aantal lessen en de inhoud ervan bepaalt u zélf. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat uw wensen aansluiten bij onze mogelijkheden. 
 

 
 
 
 



 
Samengevat: 

 
Module: Lessen:  Kosten: 

Herhaling basis 
Rug/schouders/nek 

Zelf 
bepalen 

€ 25,00 p/p 
 per les 

Herhaling basis 
Hele lichaam 

Zelf 
bepalen 

€ 25,00  p/p  
per les 

Massage basis 
extremiteiten  3 € 85,00 p/p  

‘Op maat’ In 
overleg Offerte 

 
 
     Oefenen: 
 

Bij voldoende aanmelding voor een herhalings- of vervolgmodule wordt er door cursisten 
onderling op elkaar geoefend. 
De kans is aanwezig dat wij u vragen zelf een ‘model’ (proefpersoon) mee te nemen. 
U ontvangt hierover tijdig bericht. 

 
Opgave is mogelijk door het opvragen van een inschrijfformulier: 
- Telefonisch: 055 5421628 
- Via mail: j.floor7@upcmail.nl 
- Downloaden (pdf) 

 
Graag tot ziens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden: 
o Een overeenkomst tot het volgen van een cursus tussen LEMAS en de cursist komt uitsluitend tot stand 

door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier door de betreffende cursist en de schriftelijke  
bevestiging van LEMAS aan de cursist dat deze tot de cursus is toegelaten.  

o Na ontvangst door LEMAS van het inschrijfformulier geldt de inschrijving als bindend en is de cursist 
betalingsplichtig. 
 

Annulering: 
o Bij annulering door de cursist is de cursist de volgende percentages van de kosten aan LEMAS 

verschuldigd:  
o Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste cursusdag: 25% van de kosten. 
o Bij annulering tot 21 dagen voor de eerste cursusdag: 50% van de kosten. 
o Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste cursusdag en tijdens het volgen van de cursus: 100% van 

de kosten. 
o Indien voor de cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling       

van LEMAS, is LEMAS gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien.                        
Zij doet hiervan mededeling aan de cursist.                   

o In geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag 
van de cursus plaats. 

Tijdens de cursus gelden de normaal geachte  omgangs,- gedrags,- en ethische normen 
 
 
 
 


