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Het bedrijf Belgium models ®

Ons elite escort bureau heeft een uitstekende reputatie wereldwijd.
Nationaal en internationaal gerenommeerde zakenmensen, artsen,
advocaten, managers, VIPs en rijke klanten waarderen de discrete en
professionele handeling van hun aanvragen. Elke dag, nieuwe
aanbevelingen, tevreden collega's, over de hele wereld.
Onze succesvol concept is gebaseerd op vertrouwen, discretie,
professionaliteit, en de mensheid. Wij verbinden ons ertoe om de belangen
van onze cliënten en behoeften professioneel te behartigen. Onze escort
dames zijn ook geclassificeerd als onze klanten! Ons doel is om met succes
een leuke tijd tussen twee mensen in de meest ongecompliceerde en snelst
mogelijke manier te regelen.
Kan ik de klant weigeren?

U zal uitgaan met gerenommeerde en charmante heren met stijl en klasse.
Echter, moet u zich tegen alle verwachtingen - niet comfortabel voelen en
het gevoel tussen U en de klant is oraal niet volgens Uw verwachtingen is,
het geen probleem om de date te cancelen. Het is uw oordeel en wij
respecteren dit.
Kan ik deze activiteit ook discreet doen?

Wij bieden niet alleen discretie aan onze klanten, maar ook aan u. Wij geven
u de gelegenheid discreet aanwezig te zijn op onze website (bijvoorbeeld
door het verbergen van uw gezicht en waardoor uw anonimiteit wordt
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gewaarborgd).
Welke kosten ontstaan voor mij op een date?

Geen! Natuurlijk, reiskosten en alle andere kosten, zijn gemaakt door de
klant. Dus er ontstaan geen kosten voor jou.
Kan ik met mijn tijd management flexibel zijn?

U vindt deze flexibiliteit niet in eender welk bedrijf. Onze services zijn
geschikt voor dames die voltijds in dienst zijn, voor studenten, modellen of
wie is op zoek naar een nieuwe en lucratieve uitdaging. U kunt bepalen
waar, hoe vaak en wanneer u uw date's accepteert. Uw vrije tijd niet zal er
niet onder lijden!
Hoe veel afspraken kan ik verwachten per maand?

Dit is helemaal aan uw flexibiliteit gebonden. Wij zoeken alleen Date's voor
de samenwerking met U als wij zeer zeker weet dat de vraag naar u
regelmatig wordt gegeven! U beslist over het aantal van uw afspraken! Uw
potentiële inkomsten zijn enorm. Dit kunnen wij garanderen!
Voor welke periode krijg ik betaald?

De klant betaalt voor de hele date en ook voor uw reiskosten. Alle uitgaven,
zoals uitnodigingen voor lunch, diner, spa, theater etc. zijn betaald door de
client.
Kan ik mijn eigen foto's Gebruiken?

Om de exclusiviteit te behouden en de hoge eisen van onze verfijnde
klanten, eisen wij professioneel genomen foto's. Voor vele jaren werken wij
met een gerenommeerd fotograaf die ook voor glossy magazines werkt. De
foto shoots zijn genomen tijdens onze aanwezigheid in een ongehaaste en
ontspannen sfeer. Met deze foto's, waren veel dames uitverkoren voor
beroemde magazines als cover modellen. Misschien hebt u ook het
potentieel voor dit?
Waar vindt het interview plaats?

Belgium Models ® is een van de paar agentschappen waarvan manager
Melanie nog steeds graag elke dame in persoon ontmoet voordat ze zich
aansluit bij het Agentschap. Het bedrijf is gevestigd in de grote stad London,
doch vindt het persoonlijk onderhoud plaats in België, Londen of Prijs op
neutraal terrein in een exclusieve 5-sterren hotel. Uw vragen worden
besproken en beantwoord zonder haast en zonder enige druk van de tijd.
Waarom is het zo belangrijk om vooraf een persoonlijk onderhoud hebben?

Bekende en gerenommeerde escort bureaus hechten waarde in een
persoonlijke ontmoeting! Voor ons bent u geen "object" of een "middel tot
een doel" maar een lid van ons team in een sector waar vertrouwen van
groot belang is. De beste manier voor het leggen van een solide basis voor
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vertrouwen is een persoonlijk gesprek. Alleen op die manier kunnen we een
samenwerking op lange termijn, garanderen. Wij kennen graag jou
behoeften en taboes dit voor de nodige steun te voorzien. Dit kan niet
serieus worden besproken door de telefoon. Een respectvolle samenwerking
vereist persoonlijk contact.
Wat gebeurd er met mijn gegevens na het stopzetten van de samenwerking?

Al jou persoonlijke gegevens alsook foto's worden meteen verwijderd. Wij
zulle je persoonlijke gegevens met de grootste discretie behandelen. Jou
persoonlijke gegevens worden nooit aan derden gegeven.
Welke beveiliging biedt het Agentschap?

Elke client is precies voor de geldigheid en integriteit gecontroleerd! U hebt
de mogelijkheid om ons telefonisch te contacteren op elk gewenst moment
tijdens uw date. Het Belgium Models ® team is er altijd voor u.
Kan ik het Bureau op elk gewenst moment verlaten?

U besluit hoe lang u zou willen samenwerken met ons en kan het
Agentschap op elk gewenst moment verlaten. Het spreekt echter vanzelf dat
we geïnteresseerd zijn in een lange termijn samenwerking.
Zijn er kosten voor mij voor aansluiting aan het Agentschap?
Neen wij vragen geen vergoedingen als intrede bij ons Agentschap.
Welk cliënteel werkt met Belgium Models ®?

We pakken uitsluitend gerenommeerde en nette zakenmensen, artsen,
advocaten, managers, VIPs, atleten en rijke klanten. Onze tarieven zijn
jarenlang op een constant hoog niveau. Belgium Models ® is een dochter
onderneming van Allure-Agency één van de oudste en eerste van alle
toonaangevende bedrijven in deze sector.
Doet Belgium Models ® genoeg aan reclame?

Belgium Models ® telt een heleboel nationale en internationale VIP klanten
voor vele jaren. Elke dag, bevelen tevreden collega's ons aan over de hele
wereld . En een persoonlijke aanbeveling is de beste reclame! Als
vanzelfsprekendheid, is Belgium Models ® altijd gevestigd in topposities in
een nationale en internationale zoekmachine. Bovendien, adverteert Belgium
Models ® rechtstreeks in tijdschriften en dagbladen zodat we veel nieuwe
klanten in onze elite escort bureau elke dag kunnen verwelkomen . Maar
nooit vindt u reclame van Belgium Models ® in groezelige tijdschriften en
websites!
Is Belgium Models ® team beschikbaar op elk moment?

Tijdens onze samenwerking zijn wij altijd daar voor u - 24 uur per dag, 365
dagen per jaar. U hebt altijd de mogelijkheid om ons telefonisch te bereiken
op elk gewenst moment tijdens uw date. U bent een lid van ons team en u
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bent nooit alleen!
Wie kan ik contacteren in geval van vragen?

Naast de manager Melanie bestaat het team van Belgium Models ® uit
verschillende deskundigen en specialisten zoals marketing experts, een
erotische fotograaf, een vertaalbureau, een webmaster en een IT-expert.
Onze formule voor succes is een betrouwbare samenwerking van het hele
team. Dit is de reden waarom het is ook belangrijk voor ons om u te
ontmoeten in persoon. Dit is de enige manier waarop we kunnen bouwen
van wederzijds vertrouwen en respect, meer informatie over uw wensen en
limieten en garanderen wij U een onvergetelijke date voor u en de client.
Wij steunen u in alle werk-gerelateerde kwesties en bouwen voor U een
portefeuille over uw perfecte verschijning met prachtige foto's en selectieve
marketing maatregelen. Ons vriendelijke team is er altijd voor u!
Wat is het verschil tussen Belgium Models ® en andere agentschappen?

Neem de tijd om wat informatie verzamelen over andere agentschappen.
Ondertussen zijn er een heleboel zogenaamde "exclusive high-class"
agentschappen. Tijdens het zoeken, aandacht besteden aan de volgende
criteria: voor hoeveel jaar heeft het Agentschap bestaan? Hoe ziet de
stabiliteit eruit, waarop is het Agentschap gerangschikt door grote en
gerenommeerde zoekmachines en hoe hoog zijn de tarieven .
Een stijlvol en betrouwbare escort bureau bijvoorbeeld, biedt geen
appartementen of accommodaties aan voor een date op haar website.
Als u een van onze teksten op andere agentschappen hun sites vindt, kunt u
er zeker van dat dit zeker van ons zijn gekopieerd. Deze agentschappen zijn
na apers en zijn niet vertrouwd met high-class escort services. Zij zijn
absoluut niet betrouwbaar!
Tijdens uw onderzoek ziet u snel het verschil tussen "verschijning en
werkelijkheid". Een dame is een juweel en ze rijkelijk moet worden betaald
voor haar tijd! Dit is hoe wij en ook de klanten van Belgium Models ® u
bekijken!
Aan welke eisen moet ik voldoen?

U moet zich comfortabel kunnen voelen in prachtige hotels en restaurants en
U moet weten hoe om te gaan in deze maatschappij. U moet openstaan voor
sensuele avonturen. U moet zich kunnen snel aanpassen aan nieuwe
situaties en sociaal zijn ten opzichte van de klant klant. Het is zeer
belangrijk voor onze klanten dat u ook gerust bent. Ze willen zeker geen
koele en gereserveerde dame aan hun zijde.
Wat zijn de ideale maten ?
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Het is belangrijk dat u zich comfortabel voelt met uw lichaam,U moet dit ook
uitstralen. De ideale maten zijn tussen 4 en 8 en u moet een minimale
lengte van 163 cm (5' 4''). Je lichaam moet worden belangrijk voor u en
moet u een hoge waarde instellen op een nette uitstraling.
Welke dames komen in aanmerking voor Belgium Models ®?

We zijn op zoek naar eerlijke, aantrekkelijk, natuurlijke, open minded jonge
dames met stijl en klasse van 18 tot 35 jaar die openstaan voor een
romantische date. Bent u werkzaam, een student of een model en u zoek
naar een lucratief inkomen? Dan is Belgium Models de perfecte partner jou.
Heb ik ook de mogelijkheid om internationaal te werken?

Onze klanten zijn nationale en internationale zakenmensen en VIP's die
overeenkomstig vaak naar de mooiste metropolen en de meest interessante
plekken van de wereld reizen. U bent welkom hen te begeleiden op hun
zakenreizen en vakanties als uw tijd en flexibiliteit het toestaat. De plannen
van de reis wordt georganiseerd door ons kantoor. Uw vlucht ticket zal
betaald klaar liggen op de dichtst bij zijnde luchthaven. Je hoeft niets te
doen, wij regelen alles!
Heeft Belgium Models ® realistische tarieven?

Natuurlijk! Belgium Models ® behoort tot de elite van de escort dames
jarenlang en geniet een uitstekende reputatie. Belgium Models ® wordt
uitsluitend gecontacteerd door heren die weten dat een dame een juweel is
en ze rijkelijk moet worden betaald voor haar tijd!
Klik hier voor het online casting Formulier
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