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Geachte lezer, partner van Tuincoach Blog, 

 

Graag nodig ik u van harte uit een banner of publicatie te overwegen op Tuincoach 

Blog. In 2020 viert Tuincoach Blog haar 10-jarig bestaan. Een mijlpaal waaraan ik 

graag samen met u aandacht besteed. De tuin, tuinieren en leven in de tuin blijven 

altijd boeien. Schrijven over deze onderwerpen doe ik met veel plezier. Juist in 2020 

is dit, gezien mijn huidige gezondheid, van essentieel belang om het hoofd boven 

water te houden en moedig te blijven gaan voor “beter worden, beter zijn”. 

Uw bijdrage zal door velen gelezen worden. 

Onderstaand vindt u de voorbeeldfactuur. Ik ben u graag van dienst. 

Met vriendelijke groet, Mariëtte Verlaan 

 

Voorbeeldfactuur 2020 (aanbod december 2019) 

publicatie/banner op www.tuincoach.wordpress.com 

 

Omschrijving Aantal Tarief Factuurbedrag

banner (per jaar) 1 € 87,00 € 87,00

publicatie (per 2 jaar) 1 € 197,00 € 197,00

rechtstreeks te voldoen € 284,00

Voorwaarden

Een publicatie bevat links die mogelijk in de toekomst wijzigen. Als wijziging nodig is, worden

de links uitsluitend op uw verzoek aangepast. U ontvangt daarvoor een factuur à € 87,-.

Links in publicaties blijven gedurende twee jaar bestaan en vervallen als de aangeboden links  

bij controle niet meer juist doorverwijzen. De publicatie wordt niet verwijderd.

Aan banner/linkvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. U ontvangt jaarlijks een 

factuur. Aangeleverde informatie dient vrij te zijn van auteursrechten en hiervoor is 

de opdrachtgever, in geval van een geschil, verantwoordelijk en aansprakelijk.

De overeengekomen publicatie of banner wordt geplaatst op Tuincoach Blog zodra uw opdracht is 

verwerkt en uw betaling is ontvangen. De publicatie komt tot stand na overleg via e-mail over het 

onderwerp en de gewenste verwijzingen.  

Graag verzoek ik u de factuur per direct te voldoen op:  

IBAN: NL64 INGB 0002574994 t.n.v. MHPA Verlaan te Raamsdonksveer  

ovv vermelding publicatie/banner Tuincoach blog.  

 

Met dank voor onze samenwerking. 

Mariëtte Verlaan, Loddersweer 6, 4942 AG Raamsdonksveer 

KvK: 20158312 BTW: n.v.t. 

E-mail: info@create-destiny.com Tel. 06-52686137       www.create-destiny.com 

http://www.tuincoach.wordpress.com/

