
Mensen zijn gemaakt om te bewegen. Zit of sta je te lang in dezelfde houding, of heb je de nodige stress, 
dan ontstaan vaak klachten als gespannen spieren, hoofdpijn, zere nek, vermoeidheid, pijnlijke 
arm/schouder/hand.
 
Stoelmassage kan daar in korte tijd verlichting en zelfs verbetering geven. Samen met ons advies over 
houding, voeding, beweging en ontspanning is dit een eenvoudig doch effectief middel om je fit te 
houden!

Relaxen in je pauze
De stoelmassage wordt in 20 minuten gedaan: pauze 
houden en ontspannen tegelijk! Wie wil dat nou niet, één 
keer per maand? Je voelt je fysiek en mentaal als herboren. 
Weer helemaal verfrist en klaar om aan het werk te gaan!

Flexibel en mobiel!
Wij zijn heel flexibel: we komen bij jou op locatie, annuleren Wij zijn heel flexibel: we komen bij jou op locatie, annuleren 
is tot 24 uur voor de massage nog mogelijk en er kan 
onderling geruild worden. Wij kunnen zo vaak komen als je 
wil, zolang er maar minimaal 3 deelnemers zijn. Ook nemen 
we graag de organisatie van de stoelmassage op ons: geen 
extra administratieve belasting dus!

Wie betaalt er?
Wij kennen twee mogelijkheden: of de medewerker betaalt Wij kennen twee mogelijkheden: of de medewerker betaalt 
de stoelmassage zelf (contant) of de organisatie betaalt (per 
maandelijkse factuur). De stoelmassages zijn als 
bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar. En de kosten zijn dus altijd 
alleen op basis van het aantal stoelmassages dat 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Geen stoelmassages? 
Geen rekening!

Gratis stoelmassage ter kennismakingGratis stoelmassage ter kennismaking
Wil je vrijblijvend kennismaken met YurtLife en onze 
stoelmassage? Maak dan een afspraak via info@yurtlife.nl 
of per telefoon: 06-40868986. We komen graag langs voor 
een demo, waarbij we gratis 3 personen masseren. Tijdens 
de afspraak kun je bovendien al je eventuele vragen stellen.

Fit aan het werk

C. van Uitgeeststraat 2B • 1508 EH Zaandam • T 075 614 92 60 
M 06 40 86 89 86 • info@yurtlife.nl • www.yurtlife.eu/stoelmassage
NL8187.27.093.B01 • NL23ABNA0549343253 • KvK 34287524
www.facebook.com/Yurtlifezaandam


