
Myra (nieuwsspotten) 

Van: ikzoe keenzorgzamebijbaan.nl [noreply@ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl]
Verzonden: maandag 12 april 2010 9:27
Aan: r @hotmail.com; Rr
Onderwerp:Romer er is een zorgaanvraag bij jou in de buurt!
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Beste Roos Romer, 
 
Er is een aanvraag voor een huishoudelijke hulp binnengekomen bij u in de buurt. 
De locatie is: Judith Leysterweg in Amstelveen 
De hulpverlening is voor 4 uur per week. 
Omschrijving van de aanvraag:  
 
reguliere schoonmaakwerk schoonhouden eensgezinswoning kamer ,keuken, slaapkamers , 
badkamer en toilet (stofzuigen, vloeren, ramenlappen binnen(buiten(alleen beneden)en soms 
strijken. 
 
Deze aanvraag is afkomstig van: www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl 
 
Wanneer je interesse hebt voor deze aanvraag, kun je met behulp van de onderstaande link 
aangeven of je de hulpvraag wilt afwijzen of accepteren. Nadat je de hulpvraag hebt 
geaccepteerd, worden wij op de hoogte gesteld van jouw keuze en kunnen we je eventueel 
kopppelen.  
 
Gebruik deze link om direct in te loggen op onze website en om aan te geven of je beschikbaar 
bent voor de hulpvraag.  
of kopieer onderstaande link in je browser: 
http://www.ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl/accepteer.php?
usekey=ALcbqcLvBX5IzbbXT7S4av15uYH7dR7o&zav=5241  
 
Mocht je geen interesse meer hebben in de diensten van ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl, dan kun 
je je via de onderstaande link uitschrijven bij www.ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl 
Klik hier om je uit te schrijven.  
 
Het is nu ook mogelijk om een SMS te ontvangen wanneer en een aanvraag bij jou in de 
buurt is! 
Hiermee ben je meteen op de hoogte wanneer er een aanvraag naar jouw emailadres is gestuurd 
en heb je dus een veel grotere kans op werk. 
Wij bieden de volgende bundels aan: 5 credits - 3 euro, 10 credits - 5 euro en 20 credits 8,50. 
Je kunt sms credits kopen door in te loggen en te klikken op het tabblad SMS credits. 
 
Met vriendelijke groet, 
www.ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl 
088-4303086 
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