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We hebben ons voorgenomen om hier niet met clichés te strooien (wel met cadeautjes, maar dat
leest u hieronder). Het lastige is alleen dat clichés bestaan bij de gratie van hun waarheid. Natuurlijk
wensen we u het allerbeste. Om te beginnen mooie feestdagen met uw dierbaren. Het liefst in een
dik pak sneeuw. En veel gezondheid en voorspoed in 2015. We menen het namelijk echt. Dus
maken we er van:

Dat 2015 al uw standaarden mag overtreffen.

In december delen we
cadeautjes uit
Het is maar één keer per jaar december, niet? Dus strooien we
deze maand met cadeautjes. We geven voor alle nieuwe
opdrachten (dat zijn niet per se nieuwe opdrachtgevers
natuurlijk, maar dat mag wel) een hele maand gratis
leaseadvies weg. Bent u niet zo van het leasen? Dan krijgt u
een gratis uur van ons. Meer weten? Lees het hier.
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Milieuvriendelijkheid
kerstbomen
We hebben Sinterklaas nog maar net uitgezwaaid, dus u
bent zich vast aan het oriënteren op een kerstboom. Wij
vroegen ons een week of twee geleden af - als
beroepsgedeformeerden - wat nu milieuvriendelijker is.
Een kunstkerstoom, of een echte. Voor beide is wat te
zeggen, immers. Dit is het resultaat.
 

Veilige feestdagen! 
Omdat we het belangrijk vinden. Omdat we het graag delen.
Omdat recycling natuurlijk ook heel MVO is (en daar zijn we
van). Daarom leest u hier een blog van vorig jaar. Opvallend
actueel. Over de risico's van Kerst, Sinterklaas en Oud &
Nieuw. Maar dan wel des ISOLEASE's, natuurlijk. Benieuwd
hoe Chris Rea zich verhoudt tot Mariah Carey? Klik! 
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