Enquête - YourTree
Beleef het buitenleven in een homemade yurt!
Voor onze crowdfunding kan jij op verschillende manieren helpen, alle opties vind je
hieronder en op de achterzijde van dit blad.
Je mag altijd vragen stellen: evelindasmit@hotmail.com / 06-51915861.
Hoe kan jij ons helpen:

1. Natuurlijk logeren na doneren, staat voor ons met stip op nummer 1!
Dan hebben we gelijk leuke gasten te verwelkomen. Jij betaalt dan een week of weekend (tegen
gereduceerd tarief) vooruit en met dit geld kunnen wij bouwen. Je ontvangt van ons dan een
Waardebon t.w.v. de boeking, en deze blijft altijd geldig, vanaf het moment dat onze Yurts staan.
Elke Yurt is 4 persoons, dus neem 3 anderen mee op avontuur. Voorverkoop is huren in laag seizoen
(juni-augustus is hoog seizoen, en kan in overleg met kleine toeslag).
o ik doneer & logeer ….. weekend à € 150 en word daarmee jullie steun*
o ik doneer & logeer ….. week à € 350 en word daarmee jullie held*
o ik kom het liefst logeren in: Laag Seizoen / Hoog Seizoen (in overleg met toeslag)*

2. Naast logeren, mag je ons natuurlijk geld lenen.
Wij zullen het door jouw gekozen gedrag binnen het afgesproken termijn terugbetalen.
We hebben vele doorberekeningen gemaakt, en gaan er vanuit dat we tot €40.000 binnen 5 jaar
kunnen teruggeven. Er zijn verschillende opties:
o
o
o
o
o

ik leen jullie € 500, kom 1 week logeren & krijg € 200 binnen 5/ 7 jr terug*
Word Grote held
ik leen jullie € 750, kom 1 week logeren & krijg € 500 binnen 5/ 7 jr terug*
Word Superheld
ik leen jullie € 1000, kom 1 week logeren & krijg € 1000 binnen 5/ 7 jr terug* Word Megaheld
ik leen jullie € 5000, mag 5 wkn logeren & krijg € 5500 binnen 5/ 7 jr terug* Word Ware held
ik leen jullie €………………., logeren en rendement wil ik bespreken*
Word EigenWijze held

Ja, ik help en bij deze zeg ik het aankruiste bedrag van €…………………. aan jullie toe.*
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
Telefoonnummer:
Email:

*Je krijgt van ons aanvullende informatie, waardebon en/of contract.
Controleer dat je jouw naam, mail en/of telefoonnummer leesbaar hebt ingevuld.
Deze toezegging is nog vrijblijvend, wij nemen eerst contact met jou op. Onze held!

3. Vrije giften zijn uiteraard welkom!
Dit kan zijn in:
•
•
•

Spullen
Kennis
Delen

•

Donaties

waarvan jij denkt dat we ze voor YourTree kunnen gebruiken
misschien weet jij iets wat wij niet weten? Let us know!
van onze campagne, verspreid het woord! Bijv. link www.dreamordonate.com, of
onze berichtjes via Facebook, elke leuke manier mag
zonder logeren, elk bedrag is welkom. 50.000 x 1 euro = ook €50.000 :)

Het bedrag wat we hiermee verzamelen, willen we bij winst van YourTree overmaken naar een
ander goed doel, zoals bijvoorbeeld stichting Wens.
o Kies gemakkelijk digitaal: Ja, stuur mij (naam)…...………………………………..… een betaalverzoek
ter waarde van: €……………….. naar mobiel 06-………………………
o Overmaken kan naar E.E.J. Smit, NL31RABO 031.47.40.538 o.v.v. YourTree gift
o Overmaken kan ook via Dream or Donate via diverse betaalmethodes
(www.dreamordonate.com – zoek droom: ‘YourTree’)
o Contant geven, bijv. via de Wensput, zodat je ook voor jezelf een Wens kan doen, of in de
Droom-Spaarpot
o Een postduif sturen raden we af, aangezien we nog geen vast adres hebben waar deze heen
kan vliegen

4. Andere vragenstukken waarbij je ons kan helpen:
a. Wat vind je van onze prijzen, 4 persoons Yurt: Goed / Te Duur / Te Goedkoop
Hoogseizoen per week: € 425
per weekend: € 195 *excl. €25 schoonmaak
Laagseizoen per week: € 375
per weekend: € 175 *excl. €25 bedlinnen
b. Of zou je liever iets meer betalen en dan wij bijvoorbeeld zorgen voor ontbijt? Of…
Schrijf maar raak:

c. Wat zijn jouw eisen voor het boeken van een vakantieplek?

d. Denk je dat onze eco-camp ideeën compleet zijn? Of missen we iets?

5. Tips, positief kritische noten en/of vragen:

6. Maandelijkse update krijgen van ons avontuur? Email:
7. De 10 uitgebreide voedingsadviezen ontvangen? Email:
Dank jullie wel, merci beaucoup! Pierre & Evelinda - YourTree

