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1 x  demonstratietas

1 x Hans Raab geconcentreerd  
 verzorgingsmiddel 500 ml

1 x  Hans Raab Rollfix

1 x  Raamreiniger Vario 32 cm

1 x  Star-doek antraciet

1 x  6 l-emmer

1 x Set van 2 stuks klemmen

1 x  Badkamerreinigerset

1 x  blue multipasta
 incl. blue multidoek 

3 x  zakjes vaatwaspoeder 

1 x drooghandschoen

12 x verzorgingsmiddel-hacks

12 x flyer ‚Top Seller‘

2 x Ha-Ra Original productkatalogus 

1 x Ha-Ra Original factuurblock

2 x uitnodigingen voor workshop 

DIT ZIT ER ALLEMAAL IN

Houd binnen de eerste 8 dagen na 
je startdatum een gekwalificeerde 
workshop en je krijgt de € 79  
terugbetaald!1

ZO KAN JE JOUW STARTERKIT  
GRATIS KRIJGEN:

IS ER NOG WAT RUIMTE IN JE STARTERSTAS?
Als je in de eerste 8 dagen na je startdatum een 
gekwalificeerde workshop houdt, krijg je niet alleen 
je startersset gratis, maar heb je ook de kans om de 
professionele set ter waarde van meer dan € 140 aan 
te schaffen tegen de speciale prijs van slechts € 39.1 

 » Harafamily hygiënereiniger-set
 » Egelhandschoen
 » Ultraschuim oven- en grillreiniger 
 » Hans Raab verzorgingsmiddel 360° actieve spray
 » Shiny-doek
 » Afwasdoek grijs-wit
 » Kristaldoek antraciet
 » Natura Pure 

JOUW 
STARTERSET
ter waarde van meer  

dan € 360  

Status september 2021. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Hoe gaat het?
 
1De volledig ingevulde workshop-afrekening en de bestelling voor hetzelfde bedrag (minimaal € 300 bruto) dienen uiterlijk 8 dagen na je start in het bezit te zijn van Ha-Ra GmbH. 
Een workshop wordt als gekwalificeerd beschouwd als er minimaal 5 individuele bestellingen zijn en de totale omzet van de workshop € 300 bruto bedraagt.

2Bestellingen met een totaal bedrag van minimaal € 600 bruto dienen uiterlijk 4 weken na je start in het bezit te zijn van Ha-Ra GmbH.

Speciale prijs voor nieuwe 
Ha-Ra-consulenten  

€ 79

KRIJG JE PERSOONLIJKE ERA VLOERSET! 
Zorg voor een totale bruto opbrengst van € 600 
(dit komt overeen met slechts twee gekwalifi-
ceerde workshops) in de eerste 4 weken na je 
start bij Ha-Ra en je krijgt de vloerset ter waarde 
van meer dan € 240 tegen de speciale prijs van 
slechts € 79.²

 » vloerwisser
 » Telescopische steel
 » Emmer met pers
 » Chassis
 » Lekbak
 » Vloervezel Nano Gold-SOFT

Bovendien krijg je je persoonlijke  
webshop.




