
 

 
 

REGLEMENTEN LANGMAIR KEURMERK 
 
Het Langmair Keurmerk is bedoeld om een duidelijke filter naar de consument te creëren 
zodat zij voor kwalitatieve PMU kunnen kiezen op hoog niveau. En de PMU middels dit 
keurmerk naar een hoger niveau kunnen tillen. 
De Langmair PMU Artist is intensief getraind en heeft veel oefenuren opgedaan tijdens haar 
opleiding. 
Middels het Online -platform is het daarnaast ook mogelijk jouw salon op landelijke schaal 
zichtbaar te maken! De consument kan jou op deze website direct vinden via online 
leadgeneratie. En zelfs een directe boeking doen in jouw agenda! Je krijgt via ons nieuwe 
klanten doorverwezen! 

 
Sterrenkwalificatie 
Iedere salon heeft verschillende skills op gebied van PMU. wij onderscheiden de specialist middels 
een sterrenkwalificatie.  
 
5-sterren plus  = Beheerst alle PMU facetten van het vak. Naaldmethode, Microblading , Lippen en 
Eyeliner & Medische pigmentatie 
5-sterrenstatus:  Beheerst alle modulen voor cosmetische pigmentatie (Brows, Eyeliner en Lippen)  
4-sterrenstatus : beheerste alle technieken voor  de wenkbrauwen  
3-sterrenstatus: beheerst alleen Microblading techniek 
 
Herkenning:  
na registratie ontvangt de specialist : 

• Langmair Keurmerk sticker 
• Digitaal logo voor website en social media  
• Kortingscode voor de shop 

 
REGISTRATIE BEOORDELING : 

1. Praktijk:  2 modellen € 200 EURO   
2. Praktijk : 1 model € 100,-  
3. Theorie:  150 EURO  

 
 
 
 



 
 
Nascholingen: 
De geregistreerde PMU specialisten dienen 1x per 36 maanden een nascholingsdag bij te wonen. Op 
deze dag verzorgt het Langmair keurmerk een informatief programma en dient de geregistreerde 
specialist foto’s in te leveren van het laatste werk.  Indien blijkt dat kennis is afgezwakt of bijscholing 
wederom gewenst is wordt in overleg een bijscholing dag ingepland waarop de zwakke punten 
worden behandeld.  

Kosten : 
Nascholingsdag  (1x per 36 maanden) :  Gratis  
Nascholing praktijk 1 dagdeel   100 euro (normaal niet leden €350,-) 
Nascholing theorie    100 euro  
 
Klachtencommissie: 
Een klacht van een consument over een PMU -specialist zal met beiden partijen worden getracht op 
te lossen. Indien dit niet lukt zal deze worden beoordeeld door de klachtencommissie. Bij het vaker 
horen van klachten door consumenten over een PMU- specialist kan dit aanleiding zijn om de 
registratie te beëindigen.   
Cursisten die de Allround opleiding aan de Langmair Academy hebben gevolgd en het diploma 
hebben behaald kunnen zich direct aanmelden voor het kwaliteitskeurmerk indien zij het GGD 
keurmerk ook hebben behaald.   
 
Heb je elders je PMU diploma behaald? 
PMU specialisten die zich willen laten registreren en elders het PMU diploma hebben behaalt, 
moeten hun werk via foto’s laten zien of een examen / toetsing laten doen aan de Langmair 
Academy (theorie en praktisch). Waarna zij na het behalen van dit diploma zich kunnen laten 
registreren. Indien het eigen werk voldoende (door aanleveren fotomateriaal) is kunnen we hier 
zonder speciale toetsen ook een registratie voor geven.  
 
Richtlijnen : 
Elk afzonderlijke module wordt op 1 dag geëxamineerd. Voor bijv. 5-sterrenstatus worden op een 
dag de wenkbrauwen, Eyeliner en lippen geëxamineerd. De deelnemer dient zelf voor modellen te 
zorgen. (modellen met schone huid waar nog geen PMU aanwezig is). 
Theorievragen over de praktijk worden gesteld tijdens het praktijkgedeelte. 
 
Voorwaarden om Langmair Keurmerk te mogen behouden zijn: 

• Je dient een GGD keurmerk te hebben (tot maximaal 1 jaar na het examen) 
• Leden zich 1x per 36 maanden nascholingen volgen op nader aan te geven data  
• Leden bij nascholingsdagen foto’s meebrengen van laatste gedane werken ter controle 
• Elk lid wordt geregistreerd met haar zijn of haar sterrenstatus op het online platform 
• Bij aanhoudende klachten of het niet volgen van nascholingen heeft de Langmair Academy 

het recht het lid tijdelijk of voorgoed van de website te verwijderen. Er vindt dan voor dat 
jaar geen restitutie plaats. 

• Het lid kan zijn lidmaatschap schriftelijk opzeggen per 1 januari van het volgend jaar met 
inachtneming van twee maanden opzegtermijn. 

• Het Langmair keurmerk embleem/sticker dient bij beëindiging te worden geretourneerd. 
• Leden o.a. de Langmair PMU Artist producten gebruiken en nooit andere merken door elkaar 

gaan gebruiken. (mengen van pigmenten ) dit kan vervelende klachten of verkleuringen 
teweeg brengen.  



 
 
Retour herkenning Keurmerksticker bij opzegging: 
Bij het stopzetten van je lidmaatschap moet de Keurmerksticker worden geretourneerd en mogen de 
keurmerk logo’s op geen enkele manier meer gebruikt worden. Wordt dit niet gedaan zullen de 
jaarlijkse kosten van registratie worden gefactureerd. 

 
 
 
       
 
 

 

 
 


