
OMRÉ BROWS
BY RUSENKO

Training



OUR DIVERSE
COMMUNITY
Onze studenten komen uit verschillende landen
over de gehele wereld. Jij zult toegevoegd worden 
aan dit netwerk voor inspiratie, tips, uitbreiding en 
veel meer!

Al onze opleidingen zijn BTW vrijgesteld!
Dit betekend dat jij dus geen BTW hoeft te betalen.
Ook bieden wij jou de mogelijkheid om in termijnen 
te betalen.

COMFORTABLE
PAYMENT

Wij zijn CRKBO geregistreerd. Dit betekent dat wij 
voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstel-
lingen en dat ons lesgeld is vrijgesteld van BTW!

CRKBO
GEREGISTREERD

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

EXTENSIVE
PROGRAMS

Je krijgt les van ervaren specialisten in
deze unieke techniek.

EXPERIENCED
TRAINERS

Het lesprogramma is actueel en is speciaal
afgestemd op jou om je creativiteit te maximaliseren. 

Think outside of the box? What box?

ARTISTERY AT
EVERY LEVEL!

Wij hebben een complete Exclusive Kit voor je
samengesteld waarmee je meteen na de training je 

eerste 20 klanten van dienst kan zijn.

EXCLUSIVE KIT;
THE BEST
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‘YOUR LIFE MAY NOT BE PERFECT, 
BUT YOUR SPMU  CAN BE.’’

We all have goals in life, it was my purpose to create techniques that
qualifies to the standard of natural enhancement. At Dutch Art Avenue Academy

we don’t play the standard game because that would be just boring. I was fortunate
to travel the world and learn from the best artists worldwide. All this knowledge I have

put in this education program. This makes it one of the most valued SPMU training 
currenty available.

Try it yourself and I can ensure you will not regret it.



Onze nieuwe academy is speciaal ontworpen
voor onze studenten en is voorzien van de
nieuwste technologie.

BRAND NEW
LOCATION

Wij werken met een High Tech GOOGLE
systeem waarmee we voor elke situatie het licht 
doel treffend kunnen bedienen.

HIGH TECH
LICHT SYSTEEM

Wij houden onze educatie programma’s altijd
up-to-date en dit zie je ook terug in het werk van 
onze studenten.

WERK VAN ONZE
STUDENTEN

Wij staan voor kwaliteit en houden daarom onze 
klassen klein tot max. 6 personen. Zo kunnen we 

elke student voldoende aandacht geven.

KLEINE
GROEPEN

Onze studenten ervaren alles in
full HD kwaliteit dankzij onze

nieuwe beeldscherm.

FULL HD
BEELDSCHERM

Het blijft niet alleen bij een training volgen en een 
certificaat ontvangen. Wij bieden je ook na de 

training online support via onze FB groep.

ONLINE
SUPPORT



A DAY AT DAA + HUIDANATOMIE

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

HYGIËNE & VEILIGHEID + 
INTRODUCTIE APPARAAT

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 het apparaat geïntroduceerd en zul je intensief 
op nep huid oefenen met de juiste handhouding.

EXAMEN

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 houden we gezamenlijk 
een Q&A en ontvang je een gecertificeerde DAA 
Academy diploma.

SHORT FACEBOOK VIDEOS

Om ervoor te zorgen dat je ontwikkelingen up-to-
date blijven van de nieuwste technieken en de laatste 
trends, wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan 
onze besloten Facebook groep. In deze groep 
delen we filmpjes die je zullen helpen om je verder 
te ontwikkelen. Hier kan je filmpjes terug kijken hoe 
je de touch-up behandeling moet uitvoeren en nog 
veel meer, gewoon vanuit huis! 

AFTER-COURSE



EXCLUSIVE KIT
Een Exclusive Kit is nodig om 
deel te kunnen nemen aan de 
opleiding. Meer hierover vind je in 
de brochure.

DIPLOMA
Ja, inclusief certificering voor de 
Dutch Art Avenue Ombré Brows™ 
Basisopleiding.

EISEN MODEL
Op dag 3 zal je op één model 
werken, je bent zelf 
verantwoordelijk voor je model.

✓ Jonger dan 35 jaar.
✓ Geen eerdere PMU  
 ondergaan.
✓ Het liefst lichte en dunne  
 wenkbrauwen.

VEREIST
Goede dosis motivatie.

STUDIE-MATERIALEN
Ja, met handleidingen en richt-
lijnen om de techniek verder te 
kunnen oefenen.

PRIJS
€2800,- BTW VRIJ

LOCATIE
Hellingweg 96F, Den Haag

LUNCH
Dagelijks inbegrepen

TIJD
11:00 - 18:00 uur



Het vinden van de 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 twee Exclusive Kits samengesteld zodat jij na de opleiding 
nergens meer naar hoeft om te kijken. Je kunt direct aan de slag met de beste producten die zich 

op de markt bevinden.

Mocht je al in bezit zijn van een Artyst 

of Wildchild dan kun je kiezen voor 

de Exclusive Kit zonder machine. 

Ons advies is wel om altijd een extra 

machine in huis te hebben voor 

noodgevallen. 

€2276,- 
INCL. BTW

€1082,50 
INCL. BTW

ARTYST H1WILDCHILD KIT2.0

I'm a pro, I got this!I'm a starter, I got this!



Jouw investering in deze opleiding incl. Kit bedraagt:

Lesgeld + Starterskit

€2800,- BTW VRIJ + €1082,50 INCL. BTW

€2800,- BTW VRIJ + €2276,- INCL. BTW

Dit bedrag kun je binnen 1 of 2 weken volledig 

terugverdiend hebben.

Kosten per klant €15,-

Vraagprijs behandeling €320,-

Wekelijkse inkomsten €3200,-

Maandelijkse inkomsten €12800,-

Jaarinkomen €153.600,-  

GEBASEERD OP 10 KLANTEN PER WEEK:

WILDCHILD KIT2.0

ARTYST H1



BETALING

PAY IN ONCE IN TERMIJNEN

PAY IN ONCE IN TERMIJNEN
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Lesgeld BTW-vrij €2800,-
Starterskit + The Wildchild 2.0 incl. BTW      €1082,50

Totaal incl. BTW                                         €3882,50

Lesgeld BTW-vrij €2800,-
Starterskit + The Wildchild 2.0 incl. BTW      €1082,50

Totaal incl. BTW                                         €3882,50

Lesgeld BTW-vrij €2800,-
Starterskit + Artyst H1 incl. BTW                                    €2276,-

Totaal incl. BTW                                             €5076,-

Lesgeld BTW-vrij €2800,-
Starterskit + Artyst H1 incl. BTW                                    €2276,-

Totaal incl. BTW                                             €5076,-

Aanbetaling - €1500,-
Restant  €2382,50
Pay in once - korting - €102,50-

Aanbetaling - €1500,-
Restant  €2382,50
(Betaling in 5 termijnen)              €476,50 per maand

Aanbetaling - €2000,-
Restant  €3076,-
Pay in once - korting - €106,-

Aanbetaling - €2000,-
Restant  €3076,-
(Betaling in 5 termijnen)              €615,20 per maand

Totaal te betalen op de training:           €2280,-

Totaal te betalen op de training:           €2970,-

APPARATEN ZONDER KIT

WildChild 2.0 incl. BTW            €500,-
Artyst H1 incl. BTW                    €1693,60,-

 MET WILDCHILD 2.0

MET ARTYST H1

I'm a starter, I got this!

I'm a pro, I got this!



STAP 1
Selecteer de gewenste opeidingsdatum en schaf de ticket 
‘deelname’ aan. Zodra de aanbetaling is voltooid, ben je 
gegarandeerd van je plek.

STAP 2
You’ve got mail! Check je mail en open de link die je 
toegang geeft tot alle documenten zoals een checklist en 
deelnemersovereenkomst.

ST
EP

ST
EP

SIGN UP

AANMELDEN

ACADEMY@DUTCHARTAVANUE.COM

WWW.DUTCHARTAVENUE.COM

mailto:academy%40dutchartavenue.com?subject=Aanmelden%20Perfect%20Lips%20training
http://www.dutchartavenue.com


Je kunt ons altijd mailen via:
academy@dutchartavenue.com

GOT A QUESTION?

Get that face glowing.
Your cliënts will love the look 

that looks like you had enough 
of sleep for the rest of the year.

BB GLOW

1  DAAGSE TRAINING

€550,-

Enhance the lips!
Give your cliënts a natural pop!

This one will boost their 
confidence for sure.

PERFECT LIPS

3 DAAGSE TRAINING

€2800,-

Wing sharper than a knife.
To complete the look, offer 
your cliënts a touch of PMU,

eyeliner.

EYELINER

1  DAAGSE TRAINING

€650,-

mailto:academy%40dutchartavenue.com?subject=Question%20Omre%20Brows

