


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
opleidingsinstellingen.

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 19 klanten van dienst kan zijn.

EXCLUSIVE KIT;
THE BEST



“EVERYONE NOTICES THE EFFECT 
A BEAUTIFUL WOMAN OR MAN HAS 

ENTERING A ROOM.”

When I was working as a MUA I  always had a thing for eyebrows. Everywhere I 

went I started looking at people’s eyebrows and in my head I was creating a whole 

different look for them. A look which made their features pop out and give them 

exactly what they deserved...

GLAM!



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



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

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.



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
€2500,- BTW VRIJ

LOCATIE
Hellingweg 96F, Den Haag

LUNCH
Dagelijks inbegrepen

TIJD
11:00 - 17:00 uur



Om de opleiding te kunnen volgen 
en vervolgens direct aan de slag 
te kunnen gaan hebben wij een 
Exclusive Kit samengesteld met 
alle top producten zodat jij daar 
verder geen omkijken naar hebt.

Na de opleiding hoef je dus ook 
geen producten te bestellen en 
kun je meteen je eerste 19 klanten 
van dienst zijn. Ook vershaffen wij 
jou de contact gegevens van onze 
leverancier om zo je producten bij 
te bestellen.

Klik op “AANMELDEN” van de gekozen
opleiding.S

T
E
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Schaf eenmaal Deelname DAA Ombré 
Brows™ en Exclusive Kit met WildChild aan. 
Als je al in het bezit bent van de Beyond 
of WildChild, kies dan voor Exclusive Kit 
zonder machine.
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Verricht de betaling.

S
T

E
P

De Exclusive Kit wordt klaargemaakt en 
overhandigd op de dag van de opleiding.S

T
E
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Als je de aanbetaling (Deelname DAA Ombré Brows™) 
verricht hebt kun je er voor kiezen om het restant te betalen 
op de eerste dag van de opleiding per pin/cash of je kiest 
voor een betaling in termijnen.

✓ Pigment set all skin tones
✓ Needles
✓ Pigment mixer, pigment cups and holder
✓ Blades and pencils
✓ Hygiën products
✓ Wild Child pen worth of €279,-
✓ A lot more!

€640,- EXCL. BTW

KIT MET WILD CHILD PEN



Voor alle duidelijkheid hier nog alle 
betaal informatie op een rijtje.

Als je de aanbetaling verricht hebt kun je 
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.

Het maandelijkse termijn van €370,- wordt 
automatisch afgeschreven op de laatste 
donderdag van de maand. Indien je het 
restant in 1 keer wil voldoen, dan kan dat 
per pin/cash op de eerste dag van de 
training.

Aanbetaling €750,-
Exclusive Kit met Wild Child excl. btw €640,-
Restant opleiding in 1 keer €1750,-

Totaal €3274,-

Aanbetaling €750,-
Exclusive Kit met Wild Child excl. btw €640,-
Restant in 5 termijnen €1850,-

Totaal €3374,-

Jouw investering in deze opleiding incl. Exclusive 

Kit bedraagt:

€2500,- BTW VRIJ + €640,- EXCL. BTW

Dit bedrag kun je binnen 1 of 2 weken volledig 

terugverdiend hebben.

Jaarinkomen €150.000,-

Vraagprijs behandeling €350,- 

Wekelijkse inkomsten €3500,- 

Jaarlijks inkomen48 weken €168.000,- 

Kosten per klant €25,- 

GEBASEERD OP 10 KLANTEN PER WEEK:



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

€1875,-

Wing sharper than a knife.

To complete the look, offer 
your cliënts a touch of PMU,

eyeliner.

EYELINER

1  DAAGSE TRAINING

€650,-


