
SPONSORKLIKS

Steun Kenniscentrum Borstvoeding 
(zonder dat het jou -extra- geld kost!)

 

BOL.COM

Je wilt een product bestellen bij Bol.com? Ga dan via deze 
link of klik op de Bol.com banner hieronder, naar Bol.com 
en gebruik de zoekfunctie om jouw aankoop te vinden. Het 
is even een extra handeling, maar het kost je geen cent 
extra!
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Ben je zwanger en op zoek naar leuke geboortekaartjes? 
borstvoeding.com werkt nu samen met KaartopMaat. 
Bestel je geboortekaartjes, trouwkaarten of uitnodigingen 
via deze link. Wij zijn er blij mee!

KAARTOPMAAT
############################
############################
############################
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Drie makkelijke manieren om borstvoeding.com financieel te ondersteunen, want voor 
elke aankoop krijgen wij een klein percentage, zonder dat het jou extra geld kost!

TIP: maak een snelkoppeling naar Bol.com, Sponsorkliks en KaartopMaat op je 
bureaublad zodat je niet vergeet via deze sites te kopen. 

 

Je wilt online iets kopen, reserveren of wat dan ook? Ga 
éérst naar Sponsorkliks en reserveer een restaurant via 
Dinnersite.nl of bestel eten bij Thuisbezorgd.nl, koop 
producten bij CoolBlue of bestel online bij Hema.nl. Op de 
site van Sponsorkliks kun je via de diverse categorieën in 
het menu bij vele webwinkels bestellen. Er doen meer 
webwinkels mee dan je denkt. Het kost je geen cent extra!
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Heb je onze webshop al gezien? Koop nu ‘Eten voor de 
kleintjes, kleintjes van 0-4 jaar leren zelf eten’ rechtstreeks 
bij ons en indien gewenst signeren we hem voor jou. 
Daarnaast verkopen wij nog veel meer boeken en 
borstvoedingsproducten en breiden wij het assortiment 
regelmatig uit!

Andere manieren om borstvoeding.com financieel te ondersteunen

 

Laat je liefde voor borstvoeding zien met de producten uit 
onze borstvoeding.com Spreadshirt winkel. Leuke, lieve en 
soms een tikkeltje brutale borstvoedingsvriendelijke 
ontwerpen voor ouders en kinderen.  
http://bvpuntcom.spreadshirt.nl/

Doe een donatie en maak nieuwe projecten mogelijk. 
Mede door jouw steun kunnen wij borstvoeding.com 
blijven verbeteren en investeren in nieuwe projecten.

Download onze apps:  
Graphico is onze BabyGroeicurve App voor iPhone en 
Android en met onze BVcom App heb je snel toegang tot 
de nieuwste informatie, foto's, columns en artikelen van 
borstvoeding.com

Adverteer op borstvoeding.com. Heb je een winkel of 
product waarvoor je graag extra aandacht wilt? Met 
duizenden unieke bezoekers per dag is borstvoeding.com 
dé plek om te adverteren. Neem contact op met ons en 
vraag naar de mogelijkheden. Lees vooraf alvast even onze 
disclaimer om te kijken of jouw dienst/product aan onze 
eisen voldoet.

WEBSHOP

SPREADSHIRT

DONATIE

APPS

ADVERTEER

 

DONEER NU

  Blij met borstvoeding.com? Blij met je geslaagde borstvoeding?  
 Met jouw steun kunnen wij dit werk blijven doen. 
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