Stoelmassage
Een schouderklopje van de werkgever.

Stoelmassage
Stoelmassage is een effectieve drukpuntmassage van hoofd, nek,
schouders, armen en handen. De techniek is gebaseerd op de traditionele
Japanse Shiatsu (acupressuur) en is ontwikkeld om op locatie toegepast te
kunnen worden. Stoelmassage is laagdrempelig voor uw werknemers
omdat de massage over de kleding word gegeven.

Tijdens een stoelmassage zit de werknemer voorovergebogen in een
ergonomisch ontwikkelde stoel, waarbij borst en hoofd goed worden
ondersteund. De massage behandelt voornamelijk die plaatsen in het
lichaam waar de stress zich manifesteert, zoals de rug, schouders, nek en de
armen. De massage bevordert de bloedcirulatie en versterkt de natuurlijke
afweer van ons lichaam.

De voordelen
Het is bewezen dat stoelmassage het ziekteverzuim vermindert en de
werknemers dit zien als een kadootje van de zaak, een stukje waardering en
ontspanning.
Onbewuste signalen die het lichaam uitzendt worden mogelijk bewust en
helpt u om tijdig te reageren op eventuele symptomen.
Stoelmasseurs kunnen in een vroeg stadium mensen waarschuwen om naar
de huisarts te gaan of fysiotherapeut, waardoor er niet met een klacht
wordt doorgelopen die vroeg of laat zou kunnen escaleren.

Wie ben ik?
Ik “Judith van Massage Röder” ben een ervaren en
gediplomeerde masseuse en heb een eigen massage
praktijk. Ik heb speciaal voor de stoelmassage mijn VCA
gehaald en ben ook EHBO-er zodat ik, mits toestemming,
overal zou kunnen werken.
Mijn benadering is persoonlijk en u kunt er gerust op zijn
dat er zorgvuldig wordt omgegaan met vertrouwelijke
informatie en dat er zorg wordt besteed aan een goede
hygiéne.

Zakelijk tarief op locatie
Stoelmassage: € 50,00 per uur, excl 21% btw ( 3 massages per uur)
Voor een try-out rekenen wij een vaste lage prijs per massage.

Financiële voordelen
Door het beschikbaar stellen van Massagepraktijk Röder aan uw personeel
kan ook uw bedrijf profiteren van de (financiele) voordelen die deze
behandeling met zich meebrengt. De kosten van de massage zijn geheel
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapbelasting.

Nieuwe werkkosten regeling
U kunt de stoelmasages echter ook laten vallen onder de nieuwe
werkkostenregeling (WKR). Dit betekent dat u maximaal 1,2 procent van uw
totale fiscale loon (de zogeheten ‘vrije ruimte’) kunt besteden aan
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers..
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