Hoera! Horend Goed Krommenie bestaat 5 jaar!
Beste klant,
Onze winkel in Krommenie bestaat alweer 5 jaar! Dat was niet mogelijk geweest zonder u en daar
willen we u graag voor bedanken. Daarom laten we ons jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan.
Doe-goed bon
Een gehoorapparaat is voor heel veel mensen nog een ‘taboe’. Er wordt vaak gedacht dat zo’n apparaat
heel groot is en er wordt zelfs schaamte gevoeld om er 1 te dragen.
Als Horend Goed-klant weet u uit eigen ervaring dat het tegendeel waar is. Eenmaal over de drempel
gestapt, blijken er heel veel mogelijkheden te zijn. De wereld is zoveel mooier zodra de geluiden van
de natuur weer gehoord worden of de (klein)kinderen weer goed te verstaan zijn.
Kent u iemand die dat kleine zetje over de drempel kan gebruiken? Of kent u iemand met een
hoortoestel die u ónze kwaliteit gunt?
Speciaal voor u en iemand in uw omgeving vindt u onderaan deze brief onze Doe-goed bon en deze
werkt als volgt.
Lever uiterlijk 30 juni 2019 de Doe-goed bon bij ons in. De door u aangedragen persoon krijgt een gratis
hoortest en natuurlijk een lekker kopje koffie. Bij aanschaf van een hooroplossing van Starkey, Widex,
Oticon of Signia kan er gebruik gemaakt worden van 1 van de bonnen die bij deze brief gevoegd is.
Als beloning ontvangt u van ons een leuke attentie naar keuze. Ook kan u kiezen voor het goede doel:
Horend Goed doneert dan € 5,00 aan De Wildopvang in Krommenie.
Doet u ook mee? We hopen u snel te zien in onze winkel!
Groetjes,
Team Horend Goed

-------------------------------------------------------------------------------

Doe-goed bon:
Ik, de heer/mevrouw

: ………..………………………………………………………

gun een beter gehoor aan de heer/mevrouw : ………..………………………………………………………
Telefoonnummer

: ………………………………………………………………..

En ik gun mijzelf 😊 (graag 1 van onderstaande opties aankruisen)
 Een heerlijk stuk zelfgemaakte appeltaart voor 2 personen, óf
 Een compleet doe-het-zelf setje bloembolletjes met schaal, óf
 Horend Goed doneert € 5 aan De Wildopvang in Krommenie

Ons 5-jarig bestaan wordt mede-mogelijk gemaakt door:

Maak vandaag nog uw afspraak bij:

Horend Goed
Heiligeweg 15 D Krommenie
075- 20 25 203

Horend Goed ZMC
Koningin Julianaplein 40 Zaandam
075- 77 18 926
www.horendgoed.nl

info@horendgoed.nl

