
 Voorwoord van de redactie: 

Geachte lezer, 

Hierbij alweer de 3e nieuwsbrief van Goedkoper 
door Korting. Wij zijn nu 6 maanden bezig en 
weer tientallen offertes en duizenden euro’s 
korting verder !  “Goed gevonden dit concept” 
blijft een veel gehoorde uitspraak en het blijkt    
steeds succesvoller te worden. Er komen heel veel 
offertes binnen via reeds geholpen personen.  

Ga zo door met de mond-tot-mond reclame 
voor ons, dan gaan wij door met het verzorgen 

van korting voor jullie....!!! 

Goedkoper door Korting 

zorgt vanaf november 2008 

dagelijks voor korting op 

ingestuurde offertes! 

Nieuwe bedrijven in het netwerk van Goedkoperdoorkorting.nl 

Schuifdeurkast of schuifwand 

Schuifdeurkast  

Een schuifdeurkast is dé ideale oplossing voor het opruimen van jarenlang bewaarde spullen, een grote verzameling tassen 

of schoenen en natuurlijk voor de kerstspullen.  

Het voordeel van een schuifdeurkast is dat het op maat gemaakt kan worden, het bespaart daardoor veel meer ruimte dan 

de gewone standaard slaapkamer- of zolderkast.  

De schuifdeurkast kan wandhoog en wandbreed gemaakt worden en er is nooit ruimteverlies door opendraaiende deuren.  

Schuifwand  

Met een schuifwand kun je 2 kanten uit; links of rechts.....  

Een schuifwand wordt hoofdzakelijk gebruikt om een kastenwand af te sluiten.  

Je kunt er vele combinaties mee maken door de verschillende materialen o.a. mahonie, eiken, hoogglans, met spiegel of 

melkglas.  

Alles is mogelijk naar uw eigen idee en bezorgen & monteren: géén probleem!! 

 

Heb je al een offerte liggen voor de schuifwand of schuifdeurkast naar jouw keuze ?  

Aarzel niet en mail m door en wij laten binnen enkele dagen weten hoeveel korting je kunt krijgen ! 

 

 Nieuwsbrief April 2009 

 

Waarom goedkoper door 

korting ? 

 Binnen enkele dagen weet u 

hoeveel korting u kunt krijgen. 

 Maar 1 offerte nodig. 

 U hoeft niet meer te ‘shoppen’ , 

dat hebben wij al gedaan ! 

 Kortingen lopen op tot 

honderden euro’s per aankoop. 
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De website! 

Het gaat steeds beter met de vindbaarheid van de 

website. 

Enkele feiten op een rijtje van nov. t/m maart: 

Unieke bezoekers  4.012 

Gemiddelde tijd op de site  00:02:35 

Belangrijkste zoekwoord  scooter kopen 

Belangrijkste zoekmachine  Google 

Pagerank   2 

 

De toekomst! 

* Wij zijn druk bezig met  een top 5 te maken van    

meest gevraagde kortingen.  

Onze hyves-pagina is ook al populair aan het 

worden met ruim 500 vrienden! 

Meld je aan als je dat nog niet hebt gedaan: 

http://goedkoperdoorkorting.hyves.nl/ 

 

* Wij sponsoren het jeugdvoetbalelftal dat zal 

deelnemen aan de 18de Maccabiah Games 

komende zomer. 

* Mogelijkheden ontwikkelen voor bedrijven om te 

adverteren middels een banner op de pagina’s. 

 

Kortom, druk bezig om nog meer bezoekers korting 

te kunnen bieden !!! 

Goedkoperdoorkorting.nl op Internet ?! 

Uitgelicht deze maand: Auto Leasen !? 
Staat u op het punt om bedrijfsmatig een auto aan te schaffen of heeft u de 

afgelopen jaren bedrijfsmatig een personenauto aangeschaft?  

Leasen biedt u de mogelijkheid om de financiële middelen te besteden aan uw 

Core Business.  

Door uw auto’s te verkopen aan een leasemaatschappij heeft u de financiële ruimte 

om zich te richten op de zaken die momenteel aandacht verdienen. 

Een Sale and Leaseback constructie biedt u deze mogelijkheid!  

U ontvangt de waarde van het voertuig en daarmee de ruimte uw balans 

financieel sterker te maken, ten gunste van uw solvabiliteit en liquiditeit. 

Daarnaast draagt u het restwaarderisico niet en dat is op dit moment een lastig 

vraagstuk, want boekwinst behalen op personenauto’s is een vak apart!  

Laat de specialist uw wagenpark beheren, zodat u zich kunt richten op hetgeen wat 

belangrijk is in deze economisch uitdagende tijden, namelijk uw Core Business. 

 

De afgelopen weken hebben wij 3 bedrijven kunnen helpen aan een nieuw 

leasecontract voor hun wagenpark, met korting...... 

 

U loopt met het idee om één of meerdere auto’s te gaan leasen? 

Het leasecontract met uw huidige leasemaatschappij loopt bijna af en u denkt 

dat het misschien goedkoper kan ? 

 

Dat weten wij zeker !!! Mail uw offerte maar naar ons door! 
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Goedkoperdoorkorting.nl  

is een onderdeel van Merxx v.o.f. 

Géén 

restwaarderisico 

dragen in 

economisch 

uitdagende tijden !!!  

 
KIJK SNEL WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN OP:  

WWW.GOEDKOPERDOORKORTING.NL 

 


