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Dating
Direct online uw advertentie
in print opgeven?
www.MAAKUWADVERTENTIE.nl

e-Matching.nl
Dating hoger opgeleiden
Durft ú het aan...

Exclusieve reizen

SCHIETHART REIZEN
CULTURELE GROEPSREIZEN

“AL BIJNA 30 JAAR!”

www.schiethartreizen.nl of 072-5204550

Cursus Daytraden
a den
€475,- 2e persoon half geld www.robwessels.nl

Wat krijgt u ? • Cursusdag in Hotel vd Valk • Vers ontbijt en
lopend buffet • Cursusboek • Handelsrobot • Opfrisdag naar
keuze • 3 maanden ondersteuning • 100% persoonlijke service
■

Originele reacties cursisten

Adverteren? info@zadkinemedia.nl - T. 010 - 436 91 24 - maakuwadvertentie.nl

Borrel

We zijn eruit met winst
en die borrel kunnen
jullie nu pakken. Het
cursusgeld heb ik overgemaakt.
■

Opfriscursus

Dank voor de mogelijkheid om aan een kosteloze opfriscursus mee
te mogen doen, ik stel
dit zeer op prijs!

€ 25.000,00. Dit alles
heeft als resultaat dat
we nu op een gemiddelde per dag zitten
van € 60,98 voor dit
jaar.
■

Robbin Fokker
Rob’s rechterhand

Man

Ik kan je zeggen dat ik
erg blij ben met hoe het
gaat. Mijn man is een
goede backup voor me
en soms overleggen we
ook nog even. Dat
houdt ons scherp. Ik
■ Resultaat
Bij ons gaat het traden ben je erg dankbaar
heel goed. We doen het want ik weet zeker dat
ik hier nog een hele tijd
nog steeds met
mee doorga. Het werkt!
maar 1 index en

Adam Demirkol
Daytrader & coach

Rob Wessels (81) heeft 25 jaar ervaring en brengt de cursus met passie,
humor en een borrel. Hij laat niet alleen zijn winsten maar ook zijn
verliezen zien. Tijdens de cursus hengelt hij live geld uit de beurs.

www.robwessels.nl 010 519 21 15

vrijdag 27 augustus in Hotel vd Valk

Let op! U kunt snel winst boeken maar net zo snel verlies lijden

