
Het Hand-in-
Handboek

 Speciaal voor de 

Week van de  

Opvoeding 2019!

101 snelbinders voor (nog) 
meer verbinding met je kind

Ook dit jaar maken we speciaal voor de Week van de opvoeding een 
Inspiratieboekje met Toptips van én voor ouders. De editie van dit jaar 
staat vol snelbinders: dingen die je kunt doen om de band met je zoon of 
dochter (nog) een beetje sterker te maken. Teambuilding voor twee, dus!

Zo’n hechte band is fijn. Voor jou als ouder, maar zeker ook voor je kind. 
Want het geeft je vertrouwen in  jezelf en in de wereld om je heen. En 
dat niet alleen: af en toe wat extra aandacht voor elkaar maakt je dag 
ook extra leuk.

Extra: w
Dit jaar kunnen ouders tijdens de Week van de Opvoeding hun eigen tips 
en ideeën die de band met je kind kunnen versterken delen via  
www.fijnedagvandaag.nl. Die worden dan ook online gedeeld. Natuurlijk  
kun je die ook bij jullie lokale Week van de Opvoeding gebruiken.

Deel het boekje uit tijdens de Week van de Opvoeding!
Ieder jaar ontvangen duizenden gezinnen tijdens de Week van de Opvoeding een 
Inspiratieboekje. Ze worden uitgedeeld tijdens activiteiten of verspreid via scholen.
Daarom zijn ze verkrijgbaar in kleine oplage, maar gelden er sterk gereduceerde 
tarieven bij grotere aantallen. Ook dit jaar is het weer mogelijk de boekjes te 
voorzien van een eigen logo en voorwoord!

Zie achterzijde voor meer informatie!

Bestel op tijd! 
Voor 13 september 
besteld is uiterlijk 
1 oktober in huis



Bestelinformatie
 Praktische informatie:
• Het boekje telt 32 pagina’s, volledig full colour, formaat A6
• Bestellen kan via www.familyfactory.nu/shop
• Vóór 13 september besteld is voor 1 oktober in huis
• Een digitaal inkijkexemplaar staat vanaf 20 juli op www.familyfactory.nu

Prijzen:
Aantal Prijs
25 stuks €  40
50 stuks €  70
100 stuks € 125
250 stuks €  275
500 stuks €  500
1000 stuks €  920
2500 stuks €  2100
Alle prijzen zijn inclusief btw. Verzenden gratis vanaf €50.

Bestel een editie op maat!
U kunt het boekje ook laten voorzien van een eigen logo op de 
achterzijde en op pagina 3, een eigen voorwoord en eventueel  
een eigen foto op pagina 2!

Aantal Prijs
250 stuks €  475
500 stuks € 875
1000 stuks €  1250
2500 stuks €  2500
5000 stuks €  4500
Alle prijzen zijn inclusief btw. Verzenden gratis vanaf €50.

Bestellen kan via www.familyfactory.nu/shop
Meer weten? 
Mail dan naar info@familyfactory.nu of bel 06-16391719

Bekijk het 
inkijkexemplaar op 

vanaf 20 juli op 
www.familyfactory.nu

 
www.familyfactory.nu


