Voorbeeldteksten
Hieronder enkele voorbeelden van het soort teksten dat ik schrijf. Het zijn fragmenten
van teksten die op internet zijn gepubliceerd voor onder andere KLM, Travelta, 24living
en Sapmachines.nl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLM
Vorstelijk vliegen naar Wenen vanaf Amsterdam
Wenen is een stad met koninklijke allure en vooral bekend door keizer Frans Jozef en
keizerin Sissi. Kruip in hun huid en geniet van de tuinen bij paleis Schönbrunn, bezoek
de keizerappartementen van Hofburg of de Koninklijke Stallen. Wanneer u dan volop
genoten heeft van de stad, kunt u erop vertrouwen dat u ook tijdens uw vliegreis van
Wenen naar Amsterdam met KLM kan nagenieten door de vorstelijke behandeling van de
bemanning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Travelta
Hotel Riu Olivina Resort
Hotel Riu Olivina Resort is één van de meer dan honderd hotels binnen de keten van Riu
Hotels & Resorts. Gebouwd in 1985, bevindt het Hotel Riu Olivina Resort zich op slechts
300 m van het zandstrand Playa de los Pocillos en 600 m van Playa del Baranquillo. In
de nabije omgeving van het Hotel Riu Olivina Resort bevinden zich tal van
uitgaansgelegenheden en winkeltjes. Het centrum van Puerto de Carmen ligt op een
afstand van 2000 m van Hotel Riu Olivina resort.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

24living.nl
De plek om te huren als je een expat bent

Je bent expat en je wilt in Amsterdam een woning huren. De huurprijzen zijn er hoog, er
zijn te veel toeristen en te weinig vrije huurwoningen. Dicht in de buurt van Amsterdam
ligt Zaandam.
Zaandam heeft een expat veel meer te bieden dan Amsterdam. Zaandam, dat laat je zien
aan je vrienden als zij op bezoek komen in Nederland. Het heeft die typisch Nederlandse
kenmerken die enkel in deze streek te vinden zijn. De huizen zijn uniek en zelfs niet te
vinden in Amsterdam. Bovendien kun je er heerlijke oerhollandse producten eten: Zaanse
mosterd en Zaanse chocolade. Vergeet bovendien de prachtige uitzichten over de
veenweiden niet en de molens aan de rivier de Zaan.

Zaandam, daar moet je heen om een woning te huren. Wanneer je je registreert bij
expatrentalszaandam.com kan het bovendien zomaar zijn dat je binnen 24 uur al een
huurwoning hebt die geheel aan jouw wensen voldoet.
-------------------------------------24living, uw thuis binnen 24 uur
Bovendien heeft u na uw inschrijving een intakegesprek. In dit gesprek wordt er met u
besproken aan welke eisen een woning voor u moet voldoen. Op deze manier kan de
makelaar makkelijk met u mee zoeken. Bovendien wordt u tijdens dit gesprek ingelicht
over de voorwaarden van huren met 24living, u zult een identiteitsbewijs moeten kunnen
tonen en een recente salarisstrook. Na uw reactie op www.housingpurmerend.nl of
telefonisch met uw contactpersoon bij 24living Purmerend kunt u de woning gaan
bezichtigen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan deze woning al binnen 24 uur van u
zijn. 24living, dat is binnen 24 uur uw thuis vinden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sapmachines.nl
Gezond leven met de Oscar DA-1000
De Oscar DA-1000 is een slowjuicer waarmee u gemakkelijk de lekkerste sappen maakt
van (blad)groente en fruit. Of u nu harde groente wilt persen of zacht fruit, de Oscar Da1000 kan alles aan en haalt zelfs uit tarwegras een ongekende hoeveelheid sap. Door de
zogenaamde koude pers techniek, waarbij groente en fruit wordt geplet en gekneust én de
uiterst lage draaisnelheid van de motor blijven alle voedingsstoffen in uw groente en fruit
behouden. Zo kunt u met de Oscar Da-1000 gegarandeerd genieten van uw dagelijkse
portie vitaminen en mineralen.
Maar dat is nog niet alles. De Oscar DA- 1000 is namelijk meer dan alleen een
slowjuicer. Deze machine maalt noten, bonen, kruiden, zaden, ja zelfs dennenaalden! De
Oscar DA- 1000 is als foodprocessor uitermate geschikt voor het maken van onder
andere pasta’s, salades, babyvoeding of siroop. En heeft u trek in een fruitijsje? In een
handomdraai tovert u een bevroren banaan om tot een lekker en gezond ijsje.

