
Verras je medewerkers met de relaxmobiel op locatie!

Ontspanning Vitaliteit Geluk

www.vitalforest.nl



www.vitalforest.nl

De relaxmobiel van Vital Forest
De Relaxmobiel is een ontspannen activiteit op jouw locatie of evenement. Een 
ontspansessie heeft een duur van 15 minuten. Het is een geweldig cadeau voor 
zorgmedewerkers en cliënten, maar ook voor kantoormedewerkers, docenten, studenten, 
noem maar op. Medewerkers worden bewust van het belang van een ontspanmoment en 
maken op bijzondere wijze kennis met het concept van Vital Forest. 

Brengen van de relaxmobiel
Vital Forest plaatst de relaxmobiel op de aangegeven dag, tijdstip en locatie. De 
relaxmobiel wordt vervolgens aangesloten op het stroomnetwerk van je organisatie 
(normaal stopcontact). Hiervoor hebben we een stroomkabel van 25 meter beschikbaar. 
Een contactpersoon wordt geïnstrueerd, waarna de relaxmobiel zelfstandig in gebruik kan 
worden genomen. Het is ook mogelijk om een instructeur van Vital Forest in te huren.

Tarieven Relaxmobiel (excl. btw)

Plaatsen, installeren en instructies
De eenmalige vaste kosten bestaan uit het gereedmaken en plaatsen van de relaxmobiel. 
Daarnaast wordt de contactpersoon voorzien van instructies. Deze bedragen € 75,00. 

Transportkosten
Vital Forest hanteert een all-in km prijs van € 1,00 per km excl. btw. Voor de berekening 
maken we gebruik van Google Maps. De enkele afstand wordt vermenigvuldigd x4 
(brengen-halen, halen-brengen). Je kan ook een route met verschillende locaties 
samenstellen.

Neem bij vragen of speciale wensen gerust contact op.

Per dag € 149,00

Vanaf 7 dagen, per dag € 129,00
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De comfortroom van Vital Forest
In de vaste comfortroom van Vital Forest kunnen medewerkers op de werkdag 20 minuten 
ontspannen en herstellen van de werkzaamheden. Het is een altijd beschikbare hulpbron 
ter bevordering van het mentale en fysieke welzijn en een preventief hulpmiddel voor het 
reduceren van (werk)stress. Naast medewerkers kunnen ook bijvoorbeeld cliënten in de 
zorg of studenten in het onderwijs genieten van een ontspanmoment en de voordelen

Ontspannen en bevlogen medewerkers zijn creatiever, maken minder fouten en zijn 
minder vaak ziek. Daarnaast kan je door ontspanmomenten aan te bieden hardwerkende 
medewerkers tevreden houden en personeelsverloop voorkomen.

Beleef elk seizoen nieuwe unieke thema’s
Vital Forest maakt elk seizoen natuurbeelden en geluiden van mooie locaties. In de 
comfortroom en relaxmobiel komen deze beelden samen met lekkere etherische 
seizoensgeuren en een fi jne massage, waardoor alle zintuigen worden geprikkeld en een 
gebruiker eff ectief kan ontspannen en herstellen. De natuurrijke omgeving zorgt onder 
andere voor een betere stemming en minder stress- en pijn gerelateerde klachten. 
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Over Vital Forest
Mijn naam is Menno Brouwer en ik heb tijdens mijn studie 
aan de HAS Hogeschool Vital Forest ontwikkeld, omdat ik 
een positieve bijdrage wil leveren aan het welzijn binnen 
organisaties.

Daar waar dagelijks veel van medewerkers wordt gevraagd, 
wordt er nog te weinig gedacht aan momenten van 
ontspanning. Die momenten heeft ieder mens nodig om 
goed te kunnen functioneren. 
Om ontspanmomenten op de werkvloer te kunnen 
faciliteren ontwikkelde ik Vital Forest. Na alle positieve 
reacties van de gebruikers ontwikkelde ik de Relaxmobiel 
op locatie, zodat nog meer mensen het concept van Vital 
Forest kunnen ervaren.

Kan jouw organisatie ook wel een comfortroom gebruiken?
Als jouw organisatie een ruimte beschikbaar heeft van ca 10 vierkante meter of meer dan is 
het voor Vital Forest al mogelijk om een comfortroom bij jouw organisatie te faciliteren. Neem 
gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Verras je medewerkers met de relaxmobiel op locatie!
Reserveer nu de relaxmobiel voor jouw locatie en verras je medewerkers en cliënten met 
unieke ontspansessies.

Contactgegevens
www.vitalforest.nl
info@vitalforest.nl
+31 06 211 91 328


