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 Met meer dan 8 jaar ervaring in de 

nationale en internationale onderwijsmarkt 

zijn wij één van de langst bestaande stage-

bemiddelingsbureaus van Nederland. 

 Wij bieden een begeleidende service 

waarbij jij als student voor, tijdens én na je 

stage assistentie van ons en onze collega´s op 

locatie mag verwachten. Het lijkt vaak makkelijk, 

het organiseren van een stage in het buitenland. 

Maar wat zijn de stappen die je hiervoor moet 

ondernemen? Voldoet de stage wel aan de eisen 

van je opleiding? Aan welke voorwaarden moet 

je verzekering voldoen? Hoe ontmoet je andere 

studenten op locatie? Hoe kun jij jouw huisvesting 

en vliegticket het beste regelen? Geen zorgen, wij 

weten als geen ander met welke 

vragen jij zit. Wij adviseren en assisteren je 

daarom waar we kunnen zodat jij goed voorbereid 

naar het buitenland gaat. 

Stagehuis vormt de brugfunctie tussen de onder-

wijsinstelling, student en het stagebedrijf. Dat deze 

formule aanslaat, blijkt uit de langdurige samen-

werkingen met opleidingen en de reacties van 

studenten. Deze motiveren ons om verder te gaan 

waar wij goed in zijn: de best mogelijke assistentie 

bieden tijdens jouw persoonlijke wereldervaring!
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Welkom bij Stagehuis!

Aangenaam kennis te maken, wij zijn het team van 

Stagehuis. Met onze eigen stage ervaring in het 

buitenland én onze passie voor reizen, organiseren 

wij de meest uitdagende (afstudeer)stages in het 

buitenland.

Ontdek samen met Stagehuis

de meest bijzondere stagebestemmingen.

Team Stagehuis
Met vriendelijke groet,
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Stap 7: In het buitenland

Wij blijven je contactpersoon gedurende je stageperiode. Heb je vragen over je stage of heb je 

onze hulp nodig? Aarzel dan niet om ons team op locatie of in Nederland te benaderen.

3

Stappenplan stage buitenland

Stap 1: Inschrijving

Schrijf je in via www.stagehuis.nl/inschrijven. Hier kun je jouw Engelstalige CV, motivatiebrief 

en opleidingseisen uploaden en naar ons versturen. 

1
Stap 2: Borg

Na je inschrijving ontvang je een e-mail met een borgfactuur. Dit betekent dat onze collega’s op locatie 

goede mogelijkheden voor je zien die passen bij je opleiding binnen de gestelde periode.

Stap 3: Zoekperiode

Je inschrijving wordt naar ons team in Engeland, Ierland, Malta, China, Australië, Nieuw-Zeeland of 

Canada gestuurd. Je ontvangt binnen enkele dagen van onze collega’s op locatie een welkomst e-mail.

Stap 4: Interview

Wanneer een geschikt bedrijf is gevonden vindt er een interview plaats. 

Dit interview zal veelal via Skype plaatsvinden.

Stap 5: Overeenkomst

Zodra de gevonden stage voldoet en beide partijen akkoord gaan, 

worden de contracten opgesteld.

Stap 6: Verdere voorbereidingen

Na bevestiging van de stage- of afstudeerplaats helpt ons team je verder bij zaken 

als huisvesting, visum, vliegtickets, verzekeringen en nog veel meer! Dit alles in overleg met jou.

1

2 

3

4
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7

Tip: Stel je documenten zorgvuldig op!  Deze zijn cruciaal 

tijdens de zoektocht naar een passende stage- of afstudeerplek.

Wist je dat: Ons team altijd je CV en motivatiebrief controleert 

op eventuele verbeterpunten?
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Stappenplan stage buitenland

Blue Lagoon - Malta
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 Engeland biedt voor vrijwel iedere studie 

mogelijkheden om stage te lopen. Daarbij 

kunnen de meeste studenten beroep doen op een 

Europese beurs, waardoor het verblijf financieel 

aantrekkelijker wordt. Met de start van je internationale 

werkervaring en de zekerheid dat je Engelse taalvaar-

digheid met sprongen vooruit zal gaan, kies je bewust 

voor persoonlijke groei!

 De bevolking is gedreven, gastvrij en zeer 

vriendelijk. Het zal niet lang duren voordat jij je thuis 

voelt in Engeland. Twijfel dus niet langer en schrijf je 

vandaag nog in voor een stage in Engeland.

 

Bestemming Engeland

Wie wilt er nu geen bezoek brengen aan de eeuwenoude dorpen, 

adembenemende stranden, culturele attracties en niet te vergeten de 

bruisende steden van Engeland? De stagemogelijkheden in London en 

Brighton zijn ontelbaar!

5
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   Een passende stage- of afstudeeropdracht 

   Controle van CV en motivatiebrief

   Digitaal handboek - Engeland

   Persoonlijke helpdesk voor, tijdens én na je stage 

   24-uurs service voor noodgevallen

  

   Assistentie bij het vinden van huisvesting

   Advies over verzekeringen

   Handige meeneemlijst en reisinformatie

   Advies over studiebeurzen

Totaalpakket Engeland

Stagerichtingen: 

Marketing || Human Resources || Communicatie || 

Commerciële Economie || Accountancy || Toerisme || 

IBL || Bedrijfseconomie || Mode Management || 

Media en Entertainment || IBMS || European Studies || 

Management, Economie en Recht || Meer opleidingen 

zijn mogelijk, ga hiervoor naar onze website ||

Tip:  Vraag een Europese studiebeurs aan!

    Dankzij mijn stage in Londen 
spreek ik nu vloeiend Engels.‘‘  

”Britt

11

Onze kracht in Engeland

1

2

Wij bieden je een persoonlijke helpdesk in hartje 
Londen.Duo stages regel je gemakkelijk via ons. 3

4 Langer dan 6 maanden stage lopen? 
Via Stagehuis is dit mogelijk!

1

2 Wij beschikken over een uitgebreid netwerk
aan stagebedrijven in Londen en Brighton.

Duur: minimaal 12 weken  //  maximaal 52 weken

Opties: Stage // Afstuderen // Taalreizen
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Bestemming Ierland

Ierland is betoverend. Vaak denkt men niet aan dit prachtige land als 

stagebestemming maar er zijn tal van redenen waarom je juist naar 

Ierland zou moeten gaan voor jouw buitenlandse stage.

 Bij Ierland denk je vaak aan de glooiende groene 

landschappen, de kastelen en de ruige kusten. Maar vergeet 

vooral niet de Ierse cultuur met haar eeuwenoude tradities en de 

bevolking met haar vrijblijvende gastvrijheid. Ieren zijn gul, vriendelijk en 

behulpzaam en zullen zeker bijdragen aan jouw stage avontuur.

 Wist je trouwens dat Ierland enorm aan het werken is aan 

de economische wederopbouw? Dit zorgt ervoor dat er zich vele 

stagemogelijkheden voordoen in verschillende branches. Wacht niet 

langer om betoverd te worden door Ierland en schrijf je vandaag nog 

in voor een stage op deze magische bestemming! 

7
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   Een passende stage- of afstudeeropdracht 

   Controle van CV en motivatiebrief

   Digitaal handboek - Ierland

   Persoonlijke helpdesk voor, tijdens én na je stage 

   24-uurs service voor noodgevallen

   Assistentie bij het vinden van huisvesting

   Welkomstbijeenkomst bij onze collega’s in Dublin

   Advies over het aanvragen van beurzen

   Advies over verzekeringen

   Handige meeneemlijst en reisinformatie

Totaalpakket Ierland

Stagerichtingen: 

Media || Fashion || Social Studies || Educatie ||

Sport || Toerisme || Marketing || Events || Art || 

Economie || Human Resources || Communicatie || 

Stage lopen in een andere richting?

Dat kan! Neem contact op voor de mogelijkheden ||

Tip:  Vraag een Europese studiebeurs aan!

11

Onze kracht in Ierland
Wij organiseren combistages;
Combineer bijvoorbeeld Sport & Marketing!1

2 Wij organiseren uitdagende stages in Dublin.

Maak via Stagehuis gebruik van kortingen               
op reisproducten op locatie.3

4 Ons team in Dublin verwelkomt je graag 
in jouw eerste week van de stage.

    De mensen in Ierland zijn zeer 
gastvrij, ik voelde mij er meteen thuis.

”Tijmen

Duur: minimaal 12 weken  //  maximaal 52 weken

Opties: Stage // Afstuderen // Taalreizen

‘‘  
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Bestemming Malta

Malta, het Mediteraanse eiland kent maar liefst meer dan 300 

zonnige dagen per jaar! Op deze bestemming ga je een leerzame 

stagetijd tegemoet én ontmoet je gemakkelijk en snel andere 

Europese studenten!

 Deze populaire bestemming biedt diverse stagemogelijkheden 

op de verschillende opleidingsniveaus. Erkende mbo, hbo en wo 

stages zijn er genoeg op Malta! Je zult ervan versteld staan hoe 

gemakkelijk je andere studenten leert kennen, het is immers de meest 

populaire bestemming die Stagehuis aanbiedt! 

 Malta is gelegen in de Middellandse Zee tussen Italië en Tunesië 

en is een voormalig Britse kolonie. Daarom is naast Maltees; Engels 

de tweede officële voertaal van dit land. Kies je voor een stage op 

Malta, dan ben je verzekerd van een uitdagende stageperiode 

op een prachtige locatie!

119
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Bestemming Malta

11

Totaalpakket Malta

   Een passende stage- of afstudeeropdracht 

   Controle van je CV en motivatiebrief

   Digitaal handboek - Malta

   Persoonlijke helpdesk voor, tijdens én na je stage

   24-uurs service voor noodgevallen

   

   Assistentie bij het vinden van huisvesting

   Advies over verzekeringen

   Handige meeneemlijst en reisinformatie

   Tips en adviezen over studiebeurzen

   Welkomstpakket op locatie

Stagerichtingen: 

Hospitality || Events || Sport || Handel en Marketing || 

Educatie || Toerisme || Social Studies || 

Human Resources || IT || Leisure || Media || 

Journalism || Communicatie || Fashion || Voor meer 

studierichtingen ga je naar onze website ||

Tip: Vraag Europese beurzen aan.

Duur: minimaal 8 weken  //  maximaal 52 weken

Opties: Stage // Afstuderen // Taalreizen

    Alles wat ik heb gezien en meege-
maakt op Malta zal ik nooit meer 
vergeten!

‘‘  
”Ruud

11

Onze kracht op Malta

1

2 Wij organiseren stages bij erkende 
bedrijven.

Maak gebruik van de welkomstmeeting op locatie.3

4
Wij assisteren in gezellige accommodatie met 
medestudenten.

Wij organiseren ook last-minute stages 
op deze bestemming.
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Bestemming China

China heeft de snelst groeiende economie van deze tijd en 

misschien wel de grootste die wij op deze wereld kennen! Wil jij 

graag stage lopen in deze wereldmacht? Dan helpen wij jou graag 

aan een passende stage in Shanghai of Beijing!

 

 Ga je naar China voor jouw stage, dan kun je een top stage 

verwachten. De stagebedrijven in China hechten enorm veel waarde 

aan Westerse kennis, opgedane ervaring en een gezonde dosis 

motivatie. Daarom is het van belang dat jij met jouw CV en 

motivatiebrief indruk maakt. Stagehuis zal jou hierbij helpen.

 Wil je de manager van jouw potentiële stagebedrijf laten 

zien dat je niet alleen geïntereseerd bent in een stage maar ook in 

zijn/haar cultuur? Kies dan voor een stage in combinatie met een 

taalcursus Mandarijn. Met een internationale stage ervaring op jouw CV 

ga jij het verschil maken! China wacht erop om door jou ontdekt te worden.

1111
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Bestemming China

11

Totaalpakket China

   Een passende stage- of afstudeeropdracht 

   Controle van je CV en motivatiebrief   

   Verzekerings- en reisinformatie

   Voordelige vliegtickets

   Visum assistentie

   Persoonlijke helpdesk voor, tijdens én na je stage

   24-uurs service voor noodgevallen

   Assistentie bij het vinden van huisvesting

   Digitaal handboek - China

   Handige meeneemlijst

   Informatie over lokale activiteiten en evenementen

    Tijdens mijn stage in China heb ik 
echt een andere wereld ontdekt!‘‘  

”Carlotte

Stagerichtingen: 

Communicatie || Marketing || Sales || IT || 

Toerisme || Makelaardij || Media || Events || 

Architectuur || Finance || Hospitality || IBMS || 

Vertalen || Business || Voor meer stagerichtingen 

ga je naar onze website || 

 

Tip:  Combineer je stage 
met een taalcursus Mandarijn!

Let op: Alle stages zijn Engelstalig!

Onze kracht in China

1

2

We bieden jou een persoonlijke ticketservice.We organiseren stages in Beijing én Shanghai. 3

4
Via ons regel je gemakkelijk je taalcursus 
Mandarijn, voor of tijdens je stage.

Wij zorgen ervoor dat jij goed voorbereid op reis 
gaat.

Duur: minimaal 12 weken  //  maximaal 52 weken

Opties: Stage // Afstuderen // Taalreizen
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Bestemming Australië

Australië behoort tot één van de mooiste landen ter wereld. Vele 

studenten en backpackers reizen af naar deze bestemming voor de 

stage- en reiservaring van hun leven! Steden als Sydney, Melbourne 

en Perth bieden vele mogelijkheden voor jou als student.

  
 Een nieuwe cultuur en omgeving wachten 

erop om door jou ontdekt te worden. Australië is dé 

bestemming voor internationale studenten. Of je nu 

wilt stage lopen, afstuderen, backpacken of iets geheel 

anders, het kan allemaal! Dit maakt Australië tot een 

veelzijdige bestemming waar je snel nieuwe vrienden 

maakt. 

 In Australië zijn de mogelijkheden voor stage 

en afstuderen eindeloos. Wil je stage lopen in 

een metropool als Sydney of kies je toch voor de 

oneindige Outback? Wil je werkzaam zijn binnen een 

lokale onderneming of kies je toch voor een grotere 

internationale organisatie? Wat je keuze ook wordt, via 

stagehuis vind je de stage die bij jou past. Wacht niet 

langer en vind het avontuur Down Under!

 

    Ik heb een ongelooflijk fijne stage 
in Australië gehad! Was liever nog een 
aantal maanden langer gebleven!

‘‘ 

”Cindy

13
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Onze kracht in Australië

We bieden jou een persoonlijke ticketservice.

   Een passende stage- of afstudeeropdracht 

   Controle van CV en motivatiebrief

   Digitaal handboek - Australië

   Persoonlijke helpdesk voor, tijdens én na je stage 

   24-uurs service voor noodgevallen

   Handige meeneemlijst en reisinformatie

   Voordelige vliegtickets

   Visum assistentie

   Assistentie bij het vinden van huisvesting

   Advies over verzekeringen

   Informatie over lokale activiteiten

Totaalpakket Australië

Stagerichtingen: 

Communicatie || Marketing || Techniek || Sport ||

Toerisme & Recreatie || Finance || Hospitality || 

Grafisch Design || IT || Fashion || Social Studies || 

Media || Food Technology || Educatie || En nog veel meer 

opleidingen zijn mogelijk, ga hiervoor naar onze website ||

Duur: minimaal 12 weken  //  maximaal 26 weken

Opties: Stage // Afstuderen // Taalreizen

Tip:  Leer surfen in je vrije weekenden!

Staat jouw richting er niet tussen? Geen zorgen, ook voor
jou gaat Stagehuis graag opzoek naar een passende stage!

1

2 Wij organiseren ook last-minute stages.

We assisteren je in het vinden van 
gezellige huisvesting.

3

4 Parttime stages zijn ook mogelijk via ons.
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Nieuw-Zeeland, het land van de ongerepte natuur, kiwi’s én 

uitdagende internationale stages! Ben je op zoek naar uitdag-

ing en avontuur? Dan is dit dé bestemming voor jou!

 Net als landen in Europa haalt Nieuw-Zeeland veel omzet 

uit handel, export en diensten. Ook is het land modern en veilig, 

wat het tot een toegankelijke bestemming maakt. 

 Zowel het Noorder- als Zuidereiland biedt veel stage-

mogelijkheden  voor studenten van alle studieniveaus. Of je nu 

stage wilt lopen in het toerisme, de marketing of de techniek, in 

Nieuw-Zeeland vinden wij vrijwel altijd een passende én uitda-

gende stage voor jou.

 Maak kennis met de Maori, de extreme sporten en de 

prachtige cultuur van dit land tijdens jouw stage. Ga samen met 

Stagehuis het avontuur aan en ontdek het pure Nieuw-Zeeland!

Bestemming Nieuw-Zeeland

15
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Totaalpakket Nieuw-Zeeland

   Een passende stage- of afstudeeropdracht 

   Controle van CV en motivatiebrief

   Digitaal handboek - Nieuw-Zeeland

   Vliegticket service  

   Persoonlijke helpdesk voor én tijdens je stage

  

   24-uurs service voor noodgevallen

   Visum assistentie

   Assisentie bij het vinden van huisvesting

   Advies over verzekeringen

   Handige meeneemlijst en reisinformatie

 

Stagerichtingen: 

Media || Social Studies || Events || Educatie || Sport 

|| Toerisme || Marketing || Bouwkunde || 

Techniek || Human Resources || Communicatie || 

Finance || Fashion || Voor meer stagerichtingen 

ga je naar onze website || 
    Stagehuis is een organisatie die 
altijd klaar staat als je ze nodig hebt! 
Zij kunnen het verschil maken tussen 
een stage en een top stage!

‘‘  

”                     Gerard

Tip:  Gebruik je weekenden om 
Nieuw-Zeeland te ontdekken.

Onze kracht in Nieuw-Zeeland

We bieden jou een persoonlijke ticketservice.1

2 Een combi stage is ook mogelijk. 
Combineer bijvoorbeeld Sales & Fashion.

Wij organiseren stages overal in Nieuw-Zeeland.3

4 Via ons kun jij een korte zomerstage doen. 

Duur: minimaal 12 weken  //  maximaal 26 weken

Opties: Stage // Afstuderen // Taalreizen
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Bestemming Canada

Canada is één van de grootste landen ter wereld en de stad 

Vancouver is uitgeroepen tot meest aangename en leefbare stad 

van de wereld. Vancouver biedt goede mogelijkheden voor jouw 

stage in het buitenland!

 Het unieke van Canada is de prachtige natuur en vele 

reismogelijkheden. Zo kun je in Canada in één dag surfen in 

de zon om vervolgens te gaan skiën in de bergen.  Deze 

unieke combinatie van mogelijkheden is kenmerkend voor Canada.

 Canada is met Engels en Frans als officiële 

talen een bestemming die zeker bijdraagt aan je internationale 

stage ervaring. Een stage in Vancouver biedt de ideale kans 

om de eerste stap van je internationale carrière te maken. Wij 

helpen je graag bij het ontdekken van deze mooie bestemming.

10

     Ik ben erg blij met de stage 
in Vancouver en alles verloopt 
helemaal goed. Mijn gastgezin
is mijn tweede familie geworden.

‘‘ 

”Danny

17
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Bestemming Canada

”

Totaalpakket Canada

   Een passende stage- of afstudeeropdracht 

   Controle van je CV en motivatiebrief

   Verzekeringsadvies

   Voordelige vliegtickets 

   Persoonlijke helpdesk voor tijdens én na je stage

   

   24-uurs service voor noodgevallen

   Assistentie bij het vinden van huisvesting 

   Digitaal handboek - Canada

   Handige meeneemlijst en reisinformatie

   Informatie over lokale activiteiten en evenementen

Stagerichtingen: 

Communicatie || Marketing || Facility Management || 

Sales || Makelaardij || Sport || Hospitality || IT || 

Design || Economie || Accounting || Animal Care ||

Meer opleidingen zijn mogelijk, ga hiervoor naar 

onze website ||

Tip:  Beperkt aantal visa beschikbaar,
dus vraag je visum tijdig aan!

Staat jouw richting er niet tussen? 
Geen zorgen, Stagehuis gaat ook voor jou graag 
op zoek naar een passende stage!

11

Onze kracht in Canada

We bieden je een persoonlijke ticketservice.

1

2

Wij regelen ook duo stages in Canada.
Bemiddeling bij huisvesting in een echt 
Canadees gastgezin.3

4 Wij bieden je Engelstalige topstages in Canada!

Duur: minimaal 12 weken  //  maximaal 26 weken

Opties: Stage // Afstuderen // Taalreizen
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Taalcursus Engels

Nederland is één van de weinige landen wereldwijd waar Engels als tweede taal zo goed wordt 

beheerst en gesproken. Waarom dan toch Engels leren? Stagehuis legt het je in het kort uit;

 Engels is de belangrijkste internationale taal voor communicatie, wetenschap, 

handel, luchtvaart, evenementen, radio, politieke aangelegenheden en nog veel meer. Er is ook 

voor jou altijd een reden om Engels te leren of je kennisniveau van deze taal te verbeteren!

Natuurlijk zijn er oneindig veel redenen om Engels te leren, maar we hebben de

belangrijkste hiervan kort voor je samengevat:

   Wereldwijd spreken ruim 1,8 miljard mensen in 53 landen de Engelse taal.

   Alle grote en internationale organisaties communiceren hoofdzakelijk in het Engels.

   Internationalisering en daarmee dus ook de Engelse taal, is de toekomst.

   Waardevolle toevoeging op je CV.

19

Beheers jij de Engelse taal?

General English cursus
- Je leert de basis van de Engelse taal
- Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden
- Makkelijk toe te passen in het alledaagse leven

Business English cursus
- Handig in de zakelijke wereld
- Beter verstaanbaar in het bedrijfsleven
- Voorbereiding op Cambridge Business English

Overige 
taalcurssen
Veel soorten cursussen bv:
- English voor Academics
- English for Law
- English for Pilots
- IELTS en nog veel meer!

NEE JA

Tijdens de stageprocedure kun je gebruik maken van deze 

service. Wij helpen je graag bij het kiezen van de juiste 

cursus die aansluit op jouw niveau. Wil je enkel en alleen gebruik 

maken van de taalcursus  service of wil je meer weten over de 

mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@stagehuis.nl
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Sydney - Australië
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De kracht van Stagehuis

Waarom via ons een stage in het buitenland organiseren? Het bedrijfsleven vraagt steeds meer 

naar internationale werkervaring. De verwachting is dat deze vraag alleen maar gaat toenemen door 

de vervaging van landgrenzen en verdere globalisering. Het is dus van belang dat jongeren goed 

voorbereid zijn en hun CV verder uitbreiden met bijvoorbeeld een internationale ervaring.

 Stagehuis speelt in op de behoeften van 

de markt en geeft jongeren de kans zichzelf te 

ontwikkelen op een internationaal niveau dat aansluit 

bij ieders wens. Op die manier creëren jongeren 

meer mogelijkheden voor hun toekomstige carrière.

 Wij houden altijd specifiek rekening 

met de eisen van de opleiding, zodat de 

werkervaring in het buitenland altijd aan-

sluit op het curriculum van de studie. Voor ons 

is het contact met de opleiding dan ook enorm 

belangrijk en wij richten ons op een intensieve 

samenwerking met de onderwijswereld.

 

 Ouders zijn een dragende kracht en wij 

erkennen en herkennen de invloed van hen op 

het toekomstperspectief van jongvolwassenen.

Ouders zijn vaak een gezonde stimulans om op een 

buitenlandse stage te gaan, maar zij realiseren zich 

vaak ook dat dit avontuur een grote stap is. Omdat 

wij zowel voor vertrek als op locatie ondersteuning 

bieden, zorgen wij ervoor dat deze stap aanzienlijk 

verkleind wordt. Deze goede begeleiding is ervoor 

om zowel de student als de ouders en opleiders 

een gerust gevoel te geven over het verblijf in het 

buitenland.

7 redenen waarom je kiest voor Stagehuis:

94% van de studenten vindt via ons 
succesvol een stageplaats!

De eisen van de opleiding en de persoonlijke wensen staan centraal

Ondersteuning voor, tijdens en na het verblijf in het buitenland

Hoog opgeleid team met jarenlange ervaring

Specialist in Engelstalige stages

Persoonlijke aanpak met een op maat gemaakt pakket

Vrijwel elke studierichting is mogelijk

Brede service met meer dan alleen het organiseren van een stage
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Volg Stagehuis online via:

‘‘ 

”Noortje

       Tijdens mijn stage in 
Engeland heb ik een geweldige 
tijd gehad bij het stagebedrijf 
en heb ik vrienden gemaakt 
voor het leven

‘‘ 

”Lorraine

       Nieuw-Zeeland is een wereld plek 
waar mijn enthousiasme de vrije loop 
liet. De vaste lunchplek aan het strand 
zou ik graag mee willen nemen voor 
toekomstige stages in Nederland

Mark

    Als ik een tip mag geven, 
dan zeg ik... GA!! DOE 
HET!!! Het is een once in a 
lifetime opportunity die 
niemand van je afneemt

”

‘‘ 

Vera
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Contactgegevens

Korte Huifakkerstraat 4a
4815 PS Breda

www.stagehuis.nl
info@stagehuis.nl

+31 (0) 76 8890790
Skype: Stagehuis

Neem vrijblijvend contact 
op voor meer informatie of 
een persoonlijke afspraak.


