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6 REASONS TO

Extensive programs
Wij leren je alles van A tot Z inclusief alle geheimen uit het vak.

Ervaren trainers
Je krijgt les van onze ervaren specialisten in deze unieke techniek.

Artistery at every level!
 Het lesprogramma is actueel en is speciaal afgestemd op jou om je creativiteit te maximaliseren.

Think outside of the box? What box?

Starterskit; The best
 Je hoeft zelf niet meer op zoek te gaan naar alle producten en deze uit te proberen. Onze ervaring en kennis delen 
wij graag met jou zodat jij met de juiste equipment direct aan de slag kunt. Zie op pagina 3 meer informatie hierover. 

Our diverse community
 Onze studenten zijn gelokaliseerd overal in de wereld, jij zult toegevoegd worden aan dit netwerk voor inspiratie, 

tips, uitbreiden en veel meer!

Comfortable payment
 Al onze opleidingen zijn BTW vrijgesteld! Dit betekend dat jij dus geen BTW hoeft te betalen.

Alle prijzen zijn volledig en zonder extra kosten. Verder bieden wij de opleiding tegen
lagere kosten aan dan meeste van onze collega’s omdat wij exclusieve rechten

hebben met specifieke leveranciers en ook bieden wij jou de mogelijkheid
om in termijnen te betalen.



01 Op Dag 1 leer je alle basics over o.a. hygiëne en veiligheid volgens de GGD richtlijnen. Ook 
wordt je op dag 1 geïntroduceerd met onze vakkundige manier van brows meten en shapen. 
Vervolgens wordt je geïntroduceerd aan het apparaat en zal je intensief op nep huid oefenen 
met de juiste handhouding.

Day 1 “Hygiëne & Veiligheid + introductie apparaat”

02 Op Dag 2 ervaar je een behandeling van A tot Z met live demo - je gaat meekijken maar 
ook actief meedoen bij de before, during en after fase van een volledige DAA Perfect 
Lips behandeling. Ook leer je alle basics over o.a. kleurentheorie, contra-indicaties en huid 
anatomie. 

Day 2 “A day at DAA + Huid anatomie”

03 Op Dag 3 is het praktijk examen. Na drie intensieve dagen van training is het nu jouw beurt om 
te werken op een echt model! Er zullen altijd twee docenten aanwezig zijn om je van het begin 
tot aan het einde te begeleiden. Na het examen doen we gezamenlijk een Q&A en ontvang je 
een gecertificeerde DAA Academy diploma.

Day 3 “Examen”

04 Dag 4 is de terugkomdag waarbij de groep elkaar weer ontmoet samen met de modellen, om 
de basis van je opgedane ervaringen/vaardigheden te bespreken en verbeteren. We zullen per 
student het werk nagaan en persoonlijk advies meegeven.

Day 4 “Terugkom dag”

PROGRAMMA

Studiemateriaal; ook na 
de training te gebruiken 
om jezelf ten alle tijden 

scherp te houden.

Een dynamische training 
waarbij er een live 

demonstratie plaats vind 
en je zelf ook op een 
model zult werken. 

Officiële DAA Lips 
certificaat.

Starterskit t.w.v. €900,- 

WHAT DO YOU GET?
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€400,- EXCL. BEYOND PEN
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THE EXCLUSIVE
STARTERKIT

Het vinden van juiste producten zoals naalden en pigmenten is tijdrovend en zul je na 
jarenlange ervaring pas kunnen vaststellen. Onze specialisten hebben enorm veel ervaring met 
verschillende producten en merken in de beauty branche. Wij hebben daarom een Starterskit 

samengesteld zodat jij na de opleiding nergens meer naar hoeft om te kijken. Je kunt direct aan 
de slag met de beste producten op de markt.

€750,- INCL. BEYOND PEN

EXCLUSIVE KIT

WAT ZIT ER IN DE KIT?

✓ Beyond apparaat t.w.v. €599,- te gebruiken
 voor verschillende PMU behandelingen.
  (Lips/Brows/Eyelines/Derma and BB Glow)
✓ Verschillende kleuren pigmenten van de
 hoogst aangeschreven merk in de wereld
 van PMU
✓ Naalden voor 20 klanten
✓ Hygiëne producten
✓ Voorteken potloden
✓ Blades
✓ Inktmixer, pigmentcuphouder, cupjes
✓ En nog veel meer!

ZO SCHAF JE DE KIT AAN:

1.  Klik op “book now” van de gekozen opleiding
2.  Kies de StartersKit Perfect Lips (met of zonder Beyond pen)

3. Verricht de betaling
4. De StartersKit wordt klaargemaakt en  
 overhandigd op de dag van de opleiding.

Mocht je al in bezit zij van de Beyond pen dan
kun je kiezen voor de StartersKit zonder machine. 
Wel adviseren wij jou om altijd een extra machine 
in huis te hebben. Een klant nee verkopen is na-
tuurlijk niet wat je wilt. Nu kun je een extra Beyond 
machine aanschaffen tegen een lagere prijs. 



WHAT’S THE INVESTMENT?

Jouw investering in deze opleiding incl. Starterskit bedraagt: 
€2500,- Dit bedrag kun je binnen 1 of 2 weken volledig 
terugverdiend hebben.
Potentieel jaarinkomen: 150.000,- per jaar!
Vraagprijs behandeling: €340,- 
Wekelijkse inkomsten gebaseerd op 10 klanten per week: €3400,- 
Jaarlijks inkomen gebaseerd op 48 weken: €163.200,- 
Kosten per klant: €25,- 
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Je dient het bedrag over te maken op de volgende rekening: NL 43 INGB 0009 2198 72 t.a.v. Dutch Art 
Avenue Academy BV. onder vermelding van je volledige naam + cursus datum. (mocht je het volledig 
bedrag van €1550 willen overmaken, dan mag dat ook). Wanner het volledig bedrag ontvangen is wordt er 
een factuur per mail verzonden.

BETALING

Voor alle duidelijkheid hier nog alle
betaalinformatie op een rijtje.

De aanbetaling is ontvangen en verwerkt. Je kunt er voor kiezen om het
restant te betalen op de eerste dag van de opleiding. Kies je liever voor
een gespreide betaling, dan dien je zelf elke maand het bedrag over te
boeken naar ons rekeningnummer.

 OPTIE 2:

• Aanbetaling €750,- voldaan
• Restant op de eerste dag van
 de training €1550,- 
• Dit mag per pin of cash

 OPTIE 1 :

• Aanbetaling €750,- voldaan
• Vervolgens 5 maandelijkse termijnen van €350,- 
 Termijn 1 15-06-2019 €350,-
 Termijn 2 15-07-2019 €350,-
 Termijn 3 15-08-2019 €350,-
 Termijn 4 15-09-2019 €350,-
 Termijn 5 15-10-2019 €350,-


