
 Voorwoord van de redactie: 

Geachte lezer, 

Hierbij alweer de 2e nieuwsbrief van Goedkoper 
door Korting. Wij zijn nu 4 maanden bezig en 
tientallen offertes en duizenden euro’s korting 
verder !  “Goed gevonden dit concept” is een veel 
gehoorde uitspraak en het blijkt ook succesvol te 
zijn. 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 

Webdesign & Zoekmachinemarketing 

Een website dient vaak als het visitekaartje van je bedrijf. Je kunt aangeven welke producten en 

diensten jouw bedrijf levert, hoe het zit met garanties & leveringen, hoe je bereikbaar bent, etc. Het 

belang van een goede website is dus zeer groot. De site moet er aantrekkelijk uit zien, makkelijke 

menu structuur en altijd up-to-date. 

Maar dan, je hebt een site en weet m zelf te vinden, nu je klanten nog........ Google is de 

belangrijkste partij in Nederland als het gaat om online zoeken. Nu nog zorgen dat jouw site  goed 

naar boven komt op Google ! 

Een specialistisch bedrijf op dit gebied heeft zich afgelopen maand aangesloten bij ons.                       

Dus ook offertes voor het bouwen van een website, nieuwsbrief of zoekmachine marketing 

kunnen vanaf nu bij ons terecht. 

Vloerbedekking 

Wat ga je op de vloeren leggen in je nieuwe woning of bedrijfspand ? Hout, tapijt, laminaat, vinyl, of 

siergrind ? De keuze is aan jou, de korting regelen wij !  De specialistische bedrijven in ons 

netwerk kunnen alles leveren op dit gebied. Moet het bezorgd worden en het liefst ook meteen 

leggen ? Géén probleem ! Dat doen ze ook, in heel Nederland. 

Heb je al een offerte liggen voor de vloer naar jouw keuze ? Aarzel niet en mail m door en wij 

laten binnen enkele dagen weten hoeveel korting je kunt krijgen ! 
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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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Economie... 

Onze economie gaat dit jaar 

3,5% krimpen en de 

werkloosheid zal fors oplopen 

naar 675.000 in 2010.  

Dat zijn de sombere 

prognoses van het Centraal 

Planbureau. Die voorspelling 

is veel donkerder dan 

iedereen had verwacht. 

Jaren dertig? 

De crisis wordt door 

economen vergeleken met 

die in de jaren '30 toen er 

sprake was van schaarste, 

armoede, tewerkstelling en 

gaarkeukens.  

Niemand verwacht dat het dit 

keer zo'n vaart zal lopen, maar 

dat de situatie ernstig is, is nu 

wel duidelijk. 

Dus, moet je nou wel of niet 

die aankoop gaan doen ? 

Goedkoperdoorkorting.nl ? 

In deze tijd helpen wij 

iedereen, van jong tot oud en 

van bedrijf tot particulier aan 

korting op reeds verkregen 

offertes. Wij hebben reeds 

voor duizenden euro’s korting 

gezorgd afgelopen maanden!!!  

Zeker de moeite waard, zodra 

u de aankoopbeslissing 

genomen heeft, uw offerte 

door te mailen en te horen dat 

u hetzelfde product 

honderden euro’s 

goedkoper kunt krijgen.... 

 

Ervaar het zelf !  

Goedkoper door Korting in tijden van crisis ! 

Uitgelicht deze maand: Scooter kopen !? 

In de autobranche gaat het niet zo goed, dat lezen we dagelijks in de krant, 

waarschijnlijk dat daardoor de offertes voor scooters binnen blijven komen. 

De scooter is een goed alternatief als vervoermiddel en vaak veel voordeliger in 

aanschaf, onderhoud, verzekering en benzineverbruik. 

Met een scooter kom je, zeker in de grotere steden, veel makkelijker en sneller 

van A naar B.  Ook heb je met een (motor-) scooter weinig tot geen last van de 

files. Zijn er dan geen nadelen ? Tja het weer in Nederland nodigt niet altijd uit 

om lekker de scooter te pakken..... 

Kortingen van de afgelopen maanden varierde van Euro 130,- op een Sym, tot 

Euro 800,- op een  Piaggio MP3—LT400.  

Zeker de moeite waard om uw offerte naar ons te mailen! 
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Goedkoperdoorkorting.nl  

is een onderdeel van Merxx v.o.f. 

Met een scooter kom 

je, zeker in de grotere 

steden, veel 

makkelijker en 

sneller van A naar B.   

 

KIJK SNEL WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN OP:  

 

WWW.GOEDKOPERDOORKORTING.NL 


