
 

 

 

PROFESSIONEEL, PERSOONLIJK en PRAKTISCH 
 

Ontspanning én werkplezier zijn essentieel voor succes en voor goede 

prestaties. Ontdek wat onze handen voor u kunnen betekenen. Wij stellen 

graag een massage programma samen dat aan uw wensen voldoet. 

 

Sinds 2006 verzorg ik stoelmassages op locatie. Alle deskundige 

massage professionals met wie ik samenwerk, wonen en werken in heel 

Nederland. Er zijn altijd masseurs in uw regio beschikbaar. 
 

 Vakkundige en enthousiaste masseurs. 

 Beschikbaar alle dagen van de week.  

 Helder in kosten, frequentie en tijden.  

 Gratis gebruik reserveringssysteem. 

 Privacy, gezondheid en hygiëne protocol.  

 

 
Aangesloten bij 

• Beroepsvereniging van Arbo Adviseurs 

• Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg 

• Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs  

• Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche 
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Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie 
 

070 73 70 261 of 06 53 50 88 33 
info@stoelmassage-op-locatie.nl 

 

www.stoelmassage-op-locatie.nl 
www.stoelmassagedag.nl 

 

Masseren is ons vak 
Aandacht ons kenmerk 

 

Maureen Kessing 

Stoelmassage op Locatie 

voor bedrijven en evenementen 
 



 

STOELMASSAGE OP LOCATIE 
 

Werkplezier en vitaliteit bevorderen door 

stoelmassages bij bedrijven en evenementen 

 

 
 

Werken met plezier levert de beste prestaties. Stoelmassage brengt 

onmiddellijk ontspanning én geeft een vitaal gevoel! De massage geeft een 

energie boost waardoor u en medewerkers de hele dag fris en productief 

blijven. Preventief investeren biedt direct voordeel door minder verzuim, 

efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. 
 

 

 

 

GELUKKIGE WERKNEMERS 

Stoelmassage van 20 of 30 minuten, de 

perfecte powernap. Moreel en teamspirit 

gaan omhoog! De massage kan indoor of 

outdoor worden gegeven. Er zijn altijd 

masseurs in uw regio beschikbaar. 
 

MASSAGEDAG LEUKSTE WERKDAG 

Wekelijks, tweewekelijks of 

maandelijks bedrijfsmassage of bij een 

benefiet, hackathon, feest, event, 

congres of op het strand, van een 

stoelmassage wordt iedereen blij! 

  

ONTSPANNING BINNEN HANDBEREIK 

Het is bewezen dat een massage veel 

meer doet dan alleen stressreductie. 

Massage maakt gezonder, energieker, 

veerkrachtiger en bewuster! Iedereen 

geniet van een massagepauze op locatie. 

KLACHTEN VERMINDEREN 

Investeren in vitaliteit bespaart al 

gauw € 400,- per jaar per 

werknemer. Voor dit bedrag kan een 

medewerker één jaar lang regelmatig 

stoelmassage worden aangeboden! 
 

 

 
Meer info op www.stoelmassage-op-locatie.nl en www.stoelmassagedag.nl 

De drukte van de dag vervaagt. 
 

Spanning in rug, schouders, nek, armen en benen 
wordt aangenaam onder handen genomen. 

 


