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Wij vinden het fantastisch als u wilt bijdragen aan de totstandkoming van onze droom. Wij vinden het 
belangrijk om te benadrukken dat u zich daartoe geenszins verplicht moet voelen en voor uzelf ook 
goed overweegt of er geen ongewenste consequenties voor u aan zijn verbonden. Voor alle opties 
geldt dat wij de fiscale en de juridische consequenties zorgvuldig hebben afgewogen. 
 
 
OPTIE 1: LENING (minimaal1 € 2.500) 
 
De lening wordt aangegaan tussen u (of uw onderneming) en GEZONDERIJ B.V. (KvK 84803878). De 
lening heeft een looptijd van 4 jaar en over het uitstaande saldo wordt een rente van 6% op jaarbasis 
vergoed. Als u de onderstaande gegevens invult en aan ons toestuurt (c.e.altena@ceabeheer.com of 
ellen@knederij.nl), sturen wij u de lening overeenkomst ter beoordeling en ondertekening. 
 

o Uw naam:    ________________________________________ 
 

o Uw volledige woonadres:  ________________________________________ 
 

o Uw e-mailadres & telefoonnummer: ________________________________________ 
 

o Eventueel, uw onderneming (+ KvK): ________________________________________ 
 

o Het bedrag van de lening:  €   _______________ 
 
 
OPTIE 2: SCHENKING 
 
Uw schenking beschouwen wij als een gift aan GEZONDERIJ B.V. en u verwacht daarvoor van ons geen 
tegenprestatie. U kunt uw schenking direct overmaken op de bankrekening van GEZONDERIJ B.V., 
NL40 INGB 0674 9574 07. Wij stellen het zeer op prijs als u ook de gegevens hieronder invult en aan 
ons toestuurt (c.e.altena@ceabeheer.com of ellen@knederij.nl). 
 

o Uw naam:    ________________________________________ 
 

o Uw volledige woonadres:  ________________________________________ 
 

o Uw e-mailadres & telefoonnummer: ________________________________________ 
 

o Het bedrag van uw schenking:  €   _______________ 
  

 
1 Vanwege de administratieve efficiëntie. 



                 
 

 

 
OPTIE 3: 5-behandelingenkaart (maximaal 2 per persoon) 
 
Gedurende de maand maart 2022 kunt u de speciale 5-behandelingenkaart bestellen. Het speciale van 
de kaart bestaat eruit dat u het equivalent van 6 behandelingen betaalt, maar er slechts 5 kunt 
ondergaan! De meerprijs beschouwen wij als uw bijdrage aan de uitvoering van onze plannen. 
 
De kaart is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de opening in Doorn, is op naam en niet 
overdraagbaar en behoudt zijn waarde (toekomstige prijsverhogingen gelden niet). De behandelingen 
die in aanmerking komen zijn: voetreflextherapie (€ 300), sport-/ontspanningsmassage (€ 330) en hot-
stone-massage (€ 360). 
 
Na ontvangst van uw bestelling (ellen@knederij.nl), sturen wij, namens KNEDERIJ B.V., u de factuur en 
na betaling daarvan ontvangt u de bestelde kaart of kaarten. 
 

o Uw naam:    ________________________________________ 
 

o Uw volledige woonadres:  ________________________________________ 
 

o Uw e-mailadres & telefoonnummer: ________________________________________ 
 

o De gewenste behandeling:  ________________________________________ 
 

o Het gewenste aantal kaarten:  _______________ 
 

 
Tenslotte 
 
Wilt u zo goed zijn om het formulier te ondertekenen?2 
 

o Plaats:     ________________________________________ 
 

o Datum:     ________________________________________ 
 

o Uw handtekening:   ________________________________________ 
 

 
DANKUWEL! 

 
Ellen Altena – de Zeeuw & Carl Altena 

Boswijklaan 7A, 3941 ZM Doorn 
 

 
2 Mocht u telefonisch willen overleggen, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk. Ellen bereikt u op 06 – 15084537 
en Carl op 06 – 40681895 (met name voor de technisch inhoudelijke vragen). 
 


