Beste paardenmasseur,
We willen je attent maken op de mogelijkheid van het (her)aanvragen van een licentiepas.
We hebben de regels iets veranderd en dat geeft iedereen de mogelijkheid om zijn of haar pas aan te
vragen. Vanaf module 3 sportmasseur voor paarden, EMFR of AET is al een pas aan te vragen. De
algemene voorwaarden voor licentiehouders zijn als pdf te vinden op de website van Massage
Hippique onder tabblad Archief.
Er zijn 3 soorten licentie abonnementen en voor ieder abonnement geldt er een kortingscode
waardoor je een gedeelte of meer dan de jaarlijkse bijdrage kunt terugverdienen
-

Abonnement A en C € 10,00 per module met een max van 5 x per jaar. LICA181210
Abonnement B 10% per module met een max van € 150,00 per jaar. LICB181210

Mocht je een licentiepas aan willen vragen dan graag de algemene voorwaarden ingevuld en
getekend mailen naar info@massagehippique.nl en een recente pasfoto in jpeg formaat, je
website/facebookpagina link bijvoegen of een folder.
Mocht je nog bezig zijn met het maken van een website dit zijn de meest voorkomende missers.
-

Voorstellen, Wie ben jij met voor en achternaam en foto
Woonplaats, en eventueel je werkgebied
Btw nummer voor je zakelijke klanten
Prijzen vermelden, prijzen met minimale richtlijn van licentie voorwaarden

Graag zouden wij geïnformeerd willen worden wanneer er wijzigen zijn in de naam van je bedrijf, de
website of je adresgegevens, zodat alles up to date blijft.
Heb je de aanvraag termijn overschreden of je bent een her intreder dan is het nu mogelijk om op
vastgestelde data in groepjes van max 3 personen een morgen of een middag bij te scholen in het
masseren van een paard in Weert voor € 50,00 btw vrij. (kortingscode niet geldig) Vraag naar de data.
Nog enkele nieuwigheidjes. Alle aangeboden opleidingsdagen en cursussen en examens zijn los te
boeken. Alle cursussen en workshops bij Massage Hippique zijn geldig als bijscholing. De laatste
nieuwe bomvol met informatie dagen zijn Meridiaan en Elementen Leer en Meridiaan Tapen met
Masterpoints en Tingpoints. M7 Essentiele Olien heeft als eerste een kleine update gehad en de
andere modules zullen dit jaar ge-update worden. In het najaar hebben we de Quibus Choice en de
kreupelheden avonden van Ben Horsmans op het programma staan. Mocht je een module voor een
tweede keer willen volgen is dat mogelijk voor licentiehouders voor 50% van de kosten met
licentiecode LIC20181250.
Heel veel masseerplezier
Massage Hippique
Angelique Schreurs

