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OMSCHRIJVING

Hét antwoord op 'Dit kan niet waar zijn'Persoonlijke drama's, knallende strijd, withete frustratie,
ongekende euforie en gedrevenheid. Vanuit een anti-kraakkantoorpand in Amsterdam Sloterdijk wil een
stel jonge honden de wereld veranderen. Hun doel: oprichting van de eerste onafhankelijke bank in
decennia. Lukt het ze om met passie en nieuwe technologie een heel ander soort bank te beginnen? Eentje
zonder risico's, die zijn geld louter verdient met steengoede diensten? Zou dat kunnen in Nederland,
voordat de grote jongens in Amerika hen voor zijn? Elke dag weer is een achtbaanrit met onzekere
uitkomst. 'Met z'n allen wisten we op elk moment van de dag en nacht één ding zeker: hier gebeurt het. Het
lukt of het lukt niet, maar het gebeurt hier wél!'
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Want breken met je familieleden, dat doe je niet zomaar. Zelfs niet als ze je geld afhandig hebben gemaakt
of onbetrouwbaar zijn gebleken. Je familie, ...

Ik denk regelmatig aan breken met mijn moeder, ... Heeft u een laag inkomen en vinden het moeilijk om
lening te krijgen van lokale banken en andere financiële ...

'Breken met banken' door Siebe Huizinga - Onze prijs: €19,95 - Op werkdagen voor 23:00 uur besteld,
volgende dag in huis
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Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/1955

	Breken met banken PDF
	Siebe Huizinga
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	BREKEN MET BANKEN



