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Je kunt er voor kiezen aan ‘Meer kwaliteit van leven’ te gaan werken. Daar 
wil ik je graag mee helpen en daarover meer later in dit dokument. Maar 
het kan ook zijn dat je gewoon wat extra inkomsten wilt genereren om uit 
de financiële zorgen te blijven of binnenkort toch die dingen te kunnen doen 
die al zo’n tijd op jouw wensenlijstje staan.

Ik kan je adviseren omtrent mogelijkheden waarbij je een x-aantal uren per 
week investeert in de horeca-, catering- of hospitallitybranche. 
Werken waar, wanneer en hoelang jij wilt en tegen het tarief dat jij ver-
kiest. Hierbij zul jij je wel als zzp’er dienen in te schrijven bij de KvK. 
Ik kan je informeren en hierbij volledig begeleiden op alle gebieden.

Zie je het leven van zzp-er (ondanks de vele voordelen) niet zitten. Kies
dan voor een onafhankelijk distributeurschap voor de CB-klantenkaart. 
Als marketeer van de gratis klantenkaart die iedereen wil hebben, verdien
je naast een 1% over alle aankopen die klanten met de door jou geadvi-
seerde kaarten hebben gedaan, ook een vast bedrag per maand afhanke-
lijk van de door jou geleverde inspanning en het daarmee behaalde resul-
taat.

Zou jij dat willen?      
EXTRA INKOMSTEN.
Offline in de horeca, catering of hospitality of 
online met onze klantenkaart, volledig begeleidt. 
Bel me dan op 06 55750914.

Wil je meer en denk je ook aan 

‘Meer Kwaliteit van Leven’ of zelfs 

‘Ultiem Welzijn’ 
lees dan lekker verder. 

EXTRA INKOMSTEN
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Ik denk dat we dat allemaal wel hebben, dat we gewoon even een paar 
uur ontdaan zijn. Achteraf blijkt vaak dat wanneer de betreffende persoon 
eerder wat veranderingen in zijn/haar levensstijl had doorgevoerd, het 
moment mogelijk nog een aantal jaren uitgesteld had kunnen worden. 

Toen mijn vader op 54-jarige leeftijd overleed, was dat voor mij een enorme klap. En 
dat geldt wellicht voor heel veel kinderen die hun ouder(s) op jonge leeftijd verliezen. 
En ook dit vroege overlijden had voorkomen kunnen worden wanneer er tijdig een 
andere levensstijl aangenomen had geworden. Met meer ontspanning, qualitytime, 
sport, bewegen, minder alcohol en minder of stoppen met roken. Ik heb op dat moment 
mijn conclusie getrokken. Wil ik nog jaren plezier hebben van mijn kinderen en 
toekomstige kleinkinderen, dan zal ik nu al moeten beginnen met veranderen. 
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 
En nu ben ik daar als 61-jarige heel erg blij om, dat ik toen ‘tot actie’ overgegaan ben. 
Ik kan nu volop genieten van mijn inmiddels vier kleinkinderen. Ik heb inmiddels 22 
jaar (trekken 2 verstandskiezen) geen dag voor mijn activiteiten/opdrachtgevers hoe-
ven te verzuimen. Ik heb als zelfstandige 26 jaar geleden van mijn werk mijn hobby 
gemaakt, zodat ik nooit meer hoef te werken, maar als het nodig is 60 uur per week 
met deze hobby bezig kan zijn. Bovendien brengt deze hobby mij geld op in plaats dat 
het kost. En ja in de horeca, catering en voedingsbranche moet je mensen-mens zijn.
Wat ik heb, gun ik mijn (Fb-)vrienden en familie ook. Ik heb een bijzonder fijn leven, 
zonder stress en geldzorgen, met vele ontspanmomenten en een volledig vrije keuze 
met betrekking tot mijn dagindeling en waar ik die dag wil zijn. 

Ik schrik elke keer weer wanneer iemand, die ik redelijk tot 
goed ken, ons net ‘ontvallen’ is. Vaak veel te jong?

Zou jij dat ook willen?      Meer ……..
energie, vrije tijd, fun, vrijheid en qualitytime.

Minder
werken, lichamelijke ongemakken, zorgen en stress.

NEEN, dan houdt het hier op. Bedankt voor jouw aan-

dacht/tijd en even goede Facebookvrienden.

JA, lees dan hieronder verder.

Ik ben Ed Veldman, maar dat wist je al want we zijn 
niet voor niets vrienden op Facebook. Ik noem mij-
zelf ‘de welzijnsmakelaar’ omdat ik particulieren en 
vooral ondernemers wil helpen een vaak betere leven-
stijl aan te nemen, om zodoende hun ‘kwaliteit van 
leven’ te vergroten’ op welke manier dan ook. Bij voor-
keur kosteloos. En uiteindelijk kan dat resulteren in een leuke samenwer-
king, mooi vriendschap, uitjes en het ‘ultieme welzijn’. Enige affiniteit 
met de horeca/catering en voeding hebben is een pré.

Beetje meer of minder?



GOUD
Maar als je echt alles uit het leven wilt halen, wat er 
in zit en dus Ultiem Welzijn als einddoel hebt, dan 
moet je voor goud gaan. Dat gaat stapsgewijs. 
(1) Gezondheidsverbetering, (2) resultaat behouden, 
toename energieniveau, je top voelen door een bete-
re leefwijze. (3) Deze delen voor kostenreductie/-
compensatie. Dan zijn er de (4) extra inkomsten om 
nog meer leuke dingen te kunnen met meer keuze-
vrijheid, mooie trips en fijne vakanties (5). 
(6) En dan bereiken we de status van financiële onaf-
hankelijkheid, met veel vrije tijd voor hobbies, reizen 
en qualitytime met gezin en familie. Dupliceren is 
goud. Bereik volledige vrijheid samen met vrienden. 
Duur: levenslang en daarna.

Brons
Wellicht vindt je het voldoende, wanneer jouw gezondheid en dat 
van jouw gezinsleden, een boost krijgt. Een verantwoorder gewicht, 
meer energie, minder last van gewrichten, minder kans op griep en 
verkoudheid, minder last van allergieën, beter slapen, een gavere 
huid, mooier haar en stevigere nagels, zomaar een greep uit de 
doelen waarvoor je nu een inspanning wilt leveren.

Duur 3-4 maanden

Zilver
Misschien wil je werken aan blijvend gezond, meer 
energie om alle leuke dingen te kunnen doen die je 
wilt met je gezin, familie of vrienden en dat zo lang 
mogelijk. Het liefst zonder dat dat extra kosten met 
zich mee brengt. Delen is zilver.
Duur: levenslang.

Voor de liefhebbers heb ik dat op de volgende pagina visueel gemaakt.
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Wat zou jouw doel kunnen zijn?
- jouw gezondheid éénmalig een boost geven (brons);

- blijvend gezond worden en blijven, ook voor gezin en familie (zilver); 
- werken aan het maximaal haalbare, ‘ultiem welzijn’.

Waar ga jij voor?
Brons, zilver of goud



Goud

• Al het bovengenoemde voor de rest van jouw leven 
en daarna een stuk voor de kinderen.

• Financieel Onafhankelijk t.b.v.:
- volledige vrijheid
- veel vrije tijd 
- ruimte nieuwe hobbies, reizen of vrijwilligerswerk
- meer qualitytime voor gezin en familie

• Zorgeloos rijden in een nieuwe auto

Brons

Zilver

• Al het bovengenoemde voor de rest van 
jouw leven

• En dat van de mensen om jou heen, 
want samen doen is leuker

• Extra inkomsten genereren. Niet alleen 
om de financiële investering te compen-
seren, maar ook voor meer keuzevrij-
heid. Gewoon omdat het kan.

• Tijdsinvestering

Gezond(er) worden

Gezond blijven +
Meer kwaliteit van leven

• Meer energie
• Minder last van aandoeningen
• Betere nachtrust
• Mooiere huid, haar, nagels
• Lekkerder in je vel
• Tijds-én financiële investering

Ultiem Welzijn

3-4 maanden

3-6 maanden

6-12 maanden

Waar ga jij voor?
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Brons, zilver of goud

http://heelgraag.nl/Ultiem%20welzijn.pdf

Ga naar www.dewelzijnsmakelaar.nl

http://heelgraag.nl/Ultiem%20welzijn.pdf
http://www.dewelzijnsmakelaar.nl/

