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Proefdraaien als BrokkenPiloot! 

 

 

Twijfel je nog een beetje en wil je eerst Proefdraaien om te zien of het 

BrokkenPiloot zijn echt iets voor je is? 

 

Kies dan voor de 4-weekse Proefdraai-Coaching met! 

 

 Wekelijkse telefonische coaching van 30 minuten 

 Coaching via de mail. Vragen worden binnen 24 uur beantwoord. 

 Volledig toegang tot het online gedeelte.  

 

Na 4 weken neem je de beslissing of je doorgaat of stopt! 

 

Jouw investering: Slechts € 47,-! 

We vragen een kleine bijdrage voor onze inspanningen en als stimulans voor 

jezelf! Wanneer iemand ergens in investeert, motiveert dat om ook resultaat te 

willen boeken. Het wordt iets minder vrijblijvend en dat werkt twee richtingen 

op. Ook naar ons natuurlijk omdat wij willen waarmaken wat we zeggen. 

 

Ga je door als BrokkenPiloot, dan krijg je dit bedrag als korting op je 

starterspakket! 

 

Ga je niet verder als BrokkenPiloot, dan is de enige voorwaarde dat je verklaart 

dat je niet voor jezelf zult beginnen met de bij ons opgedane ervaringen en 

kennis! Wij moeten ons concept natuurlijk ook beschermen. Dit verklaar je al bij 

aangaan van de Proefdraai-Coaching. 
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[ ] Ja, ik wil graag proefdraaien als BrokkenPiloot en gebruik maken van de 4 

weekse Proefdraai-Coaching. Na deze 4 weken beslis ik of ik ook BrokkenPiloot 

blijf. Ik ontvang mijn investering van € 47,- dan als korting op mijn eerste 

bestelling. 

[ ] Kies ik er voor om tijdens of na de 4 weekse Proefdraai-Coaching om geen 

BrokkenPiloot te worden, verklaar ik hierbij geen verder gebruik te maken van 

de opgedane BrokkenPilotenkennis en -ervaring en ook dat ik zeker niet in deze 

markt voor mij zelf aan de slag zal gaan, danwel de informatie door te 

verkopen. 

 

Voornaam:  ____________________________________ 

Voorletters: ____________________________________ 

Achternaam: ____________________________________ 

Adres:  ____________________________________ 

Postcode:  ____________________________________ 

Plaats:  ____________________________________ 

Telefoonnr.: ____________________________________ 

 

Datum:  ____________________________________ 

Handtekening: ____________________________________ 

 

 

Stuur of mail fax dit volledig ingevulde formulier naar: 

 

info@ecovitaal.nl 

 

Ecovitaal 

Oosteinde 194 

7671 AD Vriezenveen 

 

KvK 38022694 

BTW-nr. NL.1388.77.312.B01. 

 

 

 


