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Afknappers
in huis.

"Wil jij net zoals ik eens weten waar partners op afknappen in huis?" glundert
Joline. Inderdaad dit wordt een heel interessante nieuwsbrief. :-)
De absolute nummer één in de lijst is een te grote berg vuile was.
De meeste partners knappen werkelijk af op het zien van een torenhoge wasmand. Is rondslingeren dan een optie? No way, gewoon op tijd de wasmachine
binnen dus.
Binnen de top 5 valt ook een onverzorgde én te drukke badkamer! Ai dat is
pas een lastige; weg met alle potjes en zalfjes die rondslingeren op de wastafel.
En vergeet vooral de tandpasta niet te sluiten. ;-)
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Luchtverfrissers in de aanbieding! Het parfum in de woonkamer is een hot
item geworden. Nee hoor, dweilen alle dagen is geen must. Maar met dat
vleugje aroma maak je hem of haar echt gelukkig.
Iedereen houdt blijkbaar ook van een beetje privacy, en niet alleen in het
kleinste kamertje! Elk van ons heeft ook echt een plaatsje nodig waar we even
alleen kunnen zijn.
Te warm? Te koud? Dé eeuwige discussie tussen partners in huis.
Niet zo erg toch! Trek die extra trui aan, kruip dicht bij elkaar… hiervan word je
pas echt gelukkig!
"En het is ook dat geluk dat ons gelukkig maakt” vertelt Joline vanuit de missie/
visie met haar zaak. Immo Dereeper helpt zoeken naar jouw ideale thuis.
De ideale plek nog niet gevonden?
Bel ons even, wij luisteren graag en tonen je met plezier ons vastgoed en mogelijkheden bij een vrijblijvend gesprek.
Want stel je voor, ongelukkig zijn in jouw eigen stek, dat zou pas een afknapper
zijn!
See you soon!

Joline Dereeper
Zaakvoerder
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