Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu
N.S.K.S. Stuyvesantstraat 24, 2593 GM, Den Haag, 070 - 383 15 00

Nú extra korting opleiding voor bezoekers Open dag!!!
We leven in een dynamische tijd. Veel mensen voelen zich op dit moment onzeker en hebben
behoefte aan innerlijke rust, warmte en een gevoel van stabiliteit. Shiatsu beoefenen geeft die
basis! De N.S.K.S. start twee keer per jaar met niveau 1 van de opleiding; een unieke mogelijkheid
om op reis te gaan in de wondere wereld van Shiatsu. De N.S.K.S. biedt bezoekers van de Open Dag
nú de gelegenheid tegen een speciaal tarief te beginnen.
Aanbieding
Iedereen die zich op de Open Dag inschrijft voor niveau 1, ontvangt een korting van € 100,- op het
lesgeld van het eerste jaar. Daarnaast is er nog een extra beloning. Start je samen met iemand die
ook nog niet bekend is met de school*, dan ontvangen jullie beiden nog eens € 100,- extra korting.
En bij betaling van het gehele lesgeld in één keer, een maand voor aanvang van de opleiding, krijgt
je nog eens € 45,- cadeau! Dit zou betekenen dat je voor € 750,- het eerste studiejaar kunt volgen!
Direct terug verdienen!
De kosten van de opleiding zijn aftrekbaar van de belasting. Daarnaast kan je de investering direct
terug verdienen met de behandelingen die jijzelf gaat geven! Reeds vanaf het eerste jaar zijn de
studenten geoorloofd voor hun behandelingen kosten in rekening te brengen. De N.S.K.S. hanteert
hiervoor vaste bedragen. Meer informatie vind je in het reglement op de nieuwe website
www.shiatsudutch.com.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd? Vul dan de waardebon hieronder in en stuur deze, samen met het
inschrijfformulier, naar de N.S.K.S., Stuyvesantstraat 24, 2593 GM, Den Haag.
Shiatsu beoefenen is niet alleen maar een opleiding. Shiatsu studeren is een investering in jezelf en
je eigen gezondheid. We hopen je te verwelkomen op de opleiding!
* Deze aanbieding geldt alleen indien de tweede student nog niet is ingeschreven bij de school als student.



WAARDEBON OPEN DAG
Kruis hieronder aan wat van toepassing is.


Ja, ik schrijf me nú in voor de opleiding niveau 1 van de N.S.K.S. en ontvang een korting van
€ 100,-



Ik kom samen met een nieuwe student en ontvang nog eens € 100,- korting.
Naam nieuwe student:……………………………………………………………………..



Ik betaal het lesgeld een maand voor aanvang van de eerste lesdag in één keer en ontvang
€ 45,- korting.

