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4 Weken StartersTraining als BrokkenPiloot! 

 

Lijkt het je wat om BrokkenPiloot te worden, ga dan gedurende 4 weken aan de 

slag met het StartersTrainingProgramma. Na deze 4 weken neem je de 

beslissing om door te gaan of niet. Alleen zo ontdek je of het BrokkenPiloot zijn 

echt iets voor je is? 

 

Wat krijg je tijdens dit 4-weekse programma: 

 

 Iedere week een training met opdrachten om stapsgewijs aan de slag te 

gaan als BrokkenPiloot 

 Iedere woensdagavond een trainingswebinar waarbij het onderwerp van 

de week wordt besproken en je live vragen kunt stellen.  

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

 Volledig toegang tot het online gedeelte.  

 Kennismakingspakket Brokken bestaande uit: 

 20 kg Geperste Wafelbrok + 5 proefzakjes om uit te delen; 

 15 kg Premium + 5 proefzakjes om uit te delen; 

 10 kg 3-Mix voor de kat + 5 proefzakjes om uit te delen; 

 Totale verkoopwaarde € 95,50! 

 

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

 

Deze training kost normaal meer dan € 500,-. Maar dat hoef je natuurlijk niet te 

betalen. Wij investeren graag in je, op weg naar een vruchtbare samenwerking. 

Wij vragen je alleen een bijdrage van € 95,- gelijk aan de verkoopwaarde van 

het kennismakingspakket! Je loopt dus geen enkel risico. 

 

Jouw investering: Slechts € 95,-! 

 

Benodigde tijd: 4 uur per week! (meer mag natuurlijk en zal zeker ook meer 

resultaten opleveren). 

 

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 en betaling van het Trainingsprogramma. 
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Hoe ziet het programma er uit? 

 

Na ontvangst van je betaling ontvang je toegang tot het online-gedeelte. 

Daarnaast wordt het Starterspakket aan je toegezonden. 

 

Per mail ontvang je iedere week informatie over het onderwerp van die week, 

als ook de daarbij behorende opdrachten.  

 

Iedere woensdagavond tussen is er van 20.00 uur tot 21.00 uur een webinar 

over het onderwerp van die week. Na de training tijdens dit webinar kun je live 

vragen stellen. 

 

De webinars worden opgenomen en kun je daarna terugkijken in het online-

gedeelte. Dus mocht je een webinar mogen missen, kun je deze als nog 

terugkijken. Je vragen kun je dan gewoon mailen. 

 

 

Week 1 

- Productinformatie en wat je potentiële klanten kunnen vragen 

- Plan van aanpak: Hoe ga je aan de slag om klanten te vinden. 

- Actieplan met opdrachten en je eigen doelstellingen voor week 1. 

 

Week 2 

- Eerste bezoek potentiële klant. 

- Registratie van gegevens.  

- Geldzaken. 

- Actieplan met opdrachten en je eigen doelstellingen voor week 2. 

 

Week 3 

- Levering en administratie.  

- Boekhouding, BTW en Belasting. 

- Actieplan met opdrachten en je eigen doelstellingen voor week 3. 

 

Week 4 

- Voorraadbeheer. 

- Bestellingen plaatsen.  

- Actieplan met opdrachten en je eigen doelstellingen voor week 4. 

 

Einde week 4 Evaluatie: Stoppen of doorgaan! 
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[ ] Ja, ik wil graag de 4 weekse StartersTraining als BrokkenPiloot volgen. Na 

deze 4 weken beslis ik of ik ook BrokkenPiloot blijf. 

[ ] Kies ik er voor om tijdens of na de 4 weekse StartersTraining 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. 

 

 

 


