
Mary Wullems  
Haarlem  

 
16-11-2013  
De hele sfeer ademt rust uit. Ben zeer tevreden over de behandeling, ga zeker 
nog een keer terug!  
 
Anneke Tuast  
Haarlem  

 
16-11-2013  
Ben zeker tevreden over de uitvoering en de kennis van zaken. Heb een heerlijke 
ontspanningsmassage gehad en zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Willy Draijer  
Haarlem  

 
16-11-2013  
Wilde graag eens een Shiatsu behandeling ervaren. Dit was een heerlijke 
ervaring. Gedaan door een zeer vakkundig persoon! Zeker voor herhaling 
vatbaar. Meteen ook een vervolg afspraak gemaakt!  
Willy  
 
John Van den Berg  
Haarlem  

 
08-11-2013  
In een heel rustige atmospheer word je uitstekend en professioneel gemasseerd. 
Een aanbeveling!  
 
Johannes Ringelberg  
Haarlem  

 
08-11-2013 
hele goede behandeling gehad is heel rustgevend en is voor herhaling vatbaar 
ook Jan Peters is een aardige man  
 
Renee van Soest  
Haarlem  

 
05-11-2013 
zeer prettig en ontspannen massage vooral daar waar ik het nodig had  
 



C.J. Stroman  
Haarlem  

 
05-11-2013  

Ik werd heel aardig ontvangen door Jan. Ik heb een zalige massage genoten en 
alles was echt perfect, ik voelde me geheel ontspannen en relaxt. Prima 
massagepraktijk. Ik ga er zeker weer naar toe!  

Marike Vroom  
Haarlem  

 
23-10-2013  
Ik heb een shiatsu-behandeling gehad en deze is zeer deskundig en zorgvuldig 
uitgevoerd. Jan Peters heeft een sfeervolle praktijkruimte en ook een heel 
arsenaal aan massages en behandelingen paraat. Aanrader!  
 
B Peschar  
Haarlem  

 
13-10-2013 
Vriendelijke ontvangst, prettige sfeer, werd voorkomend behandeld.  
 
Yvonne De Waal Malefijt  
Haarlem  

 
10-10-2013 
Heb genoten van de massage, die in een sfeervolle ruimte gegeven werd.  
 
Ellie Prevost  
Haarlem  

 
25-09-2013  
De massage werd zeer vakkundig uitgevoerd, en in alle rust. En zeker voor 
herhaling vatbaar.  
 
Ellen De Jonge  
Haarlem  

 
16-09-2013  
Aanrader! Voor een periode weer verlost van mijn lage rugpijnklachten!  
 
Dominique Icke  



Haarlem  
 

06-09-2013 
Echt een ontspannende massage!  
 
Anke Van Schadewijk  
Haarlem  

 
04-09-2013  
Uitstekende massage en hij heeft een professionele houding. Ik ga hier zeker 
vaker gebruik van maken.  
 
Paul Van der Kloet  
Haarlem  

 
29-08-2013 
De massage was zeer rustgevend en prima om te relaxen. Voor herhaling 
vatbaar. groeten ,Paul  
 
Tonnie Koelemeijer  
Haarlem  

 
27-08-2013 
Het was voor mij een kennismaking, het was erg ontspannend, aanbeveling 
waard na afloop kreeg ik nog een kopje thee en een lief presentje  
 




