
Aan
Sterke
Onafhan
over de
objectie

Weet u 
commu
onze ka

Bezoek

Wat vr

w
G
O
w
V

Wat bi

5

V

Onafha
Onafhan
officiee
hen sne
op het b
mensen

nvraag
e commun

nkelijk Leve
 veranderin

eve en neut

een interes
nicatie van 
nalen.

kcijfers 20

ragen we 
Levert u zelf
www.onafha
Geeft u ons 
Onafhankelij
website. 
Voor 250 eu

ieden we 
Kwaliteitsvo
Een ruim be
Plaatsing van
5500 mense
mensen. 
Vermelding 

ankelijk L
nkelijk Leve
l erkende b

el, persoonli
beleid. Wij w
n met en zo

gfiche
nicatiekan
en vzw maa
ngen in de s
trale manier

ssant thema
Onafhanke

017

van jouw
f een artikel, 
ankelijkleven
een thema o
jk Leven vzw

ro promoten

u? 
lle artikels d
reik via onze
n het artikel 
n volgen onz

op de websit

even vzw
en vzw kom
ijstandsorg
ijk en desku
willen de sa
nder handic

e: pro
aal naar r
kt gebruik v
ector te com
r te informe

a voor een a
elijk Leven p

bedrijf?
dan plaatsen

n.be.  
of komen we
w zelf het arti

n wij het arti

ie goed gele
e website (10

in onze elek
ze Facebook

te als partne

in een no
t op voor de
anisatie heb

undig advies
amenleving 
cap gelijkwa

omo o
ruim publi
van een aan
mmunicere
eren.

artikel of ee
past? Doe d

n wij dit voo

e tot een the
ikel schrijft, d

kel op Faceb

zen worden
0.000 bezoek
ktronische ni
pagina, bij e

er bij een bed

otendop
e rechten v
bben we ee
s geven. Als
veranderen

aardig same

op de 
iek
ntal sterke c
en en mense

en voorstel 
an een aanv

or 250 euro o

ma in onder
dan plaatsen

book voor no

.
kers per maa
euwsbrief (o
xtra promot

drag boven 1

van mensen
en team van
s maatschap
n. Wij ijvere
en leven

webs

communicat
en met een 

van artikel 
vraag en ve

op onze webs

ling overleg 
n wij dit voor

og een ruime

and). 
oplage 17.000
ie bereiken w

1000 euro. 

met een ha
n ervaringsd
ppelijke bew
en voor een

site

tiekanalen 
 beperking 

dat ook in d
erspreid jou

site

waarbij 
r 400 euro o

er bereik. 

0 mensen).
we makkelijk

andicap. Als
deskundige
weging weg

n wereld wa

om 
op een 

de 
 info via 

p onze 

k 10000 

s 
n die 

gen wij 
ar 



Contac
Contact
Email: k
Website
Adres: G
9040 Sin
Tel: 09 3
Fax: 09 

Rekenin

ct
tpersoon: K
kim@onafha
e: www.ona
GrootBegij
ntAmandsb
324 38 77
324 38 79

ngnummer 

im Vercruy
ankelijkleve
afhankelijkle
nhof 31
berg (Gent)

BE68 5230 

ysse
en.be
even.be

8055 4434 (BIC is TRIOO BEBB) 


