
Zij wordt later geneticus.

www.lifesupply.nl

Daar is ze heel duidelijk in. Genetica is het vak van de toe-

komst. Ze is vastgesloten en zal zich niet laten tegenhou-

den. Niet door vriendinnen die liever kapster willen

worden. Niet door jongens die meisjes stom vinden. Niet

door tantes die het woord geneticus niet uit kunnen spre-

ken. Niet door geldgebrek. U kunt haar natuurlijk wel een

handje helpen.

Met KidsSupply spaart u met een optimaal rendement

voor de toekomst van uw kind. Geneticus dus. 

Dat u het even weet.
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Als grootouder kunt u jaarlijks

belastingvrij een schenking

doen van € 2.674. U kunt dat

geld bijvoorbeeld laten beleg-

gen door LifeSupply. Lorem

ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna

aliquam erat volutpat. Ut wisi

enim ad minim veniam, quis no-

strud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip

ex ea commodo consequat.

Dat wéét je toch! 
Piloot natuurlijk.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit, sed

diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut laoreet dolore

magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl

ut aliquip ex ea commodo conse-

quat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse mo-

lestie consequat, vel illum dolore eu

feugiat nulla facilisis at vero eros et

accumsan et iusto odio dignissim qui

blandit praesent luptatum zzril dele-

nit augue duis dolore te feugait nulla

facilisi. Ut wisi enim ad minim ve-

niam, quis nostrud exerci tation ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut

aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse mo-

lestie consequat, vel illum dolore eu

feugiat nulla facilisis at vero eros et

accumsan et iusto odio dignissim qui

blandit praesent luptatum zzril dele-

nit augue duis dolore te feugait nulla

facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit, sed

diam nonummy nibh euismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna ali-

quam erat volutpat. Duis autem vel

eum iriure dolor in hendrerit in vul-

putate velit esse molestie consequat,

vel illum dolore eu feugiat nulla faci-

lisis at vero eros et accumsan et iusto

odio dignissim qui blandit praesent

luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet

dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim.

Een appeltje voor
de dorst voor als 
ze gaan studeren.
Netto belegd.

De vader en moeder van Kids-

Supply heten LifeSupply. Het

LifeSupply concept is een vorm

van beleggen voor uw toe-

komst of die van uw kind.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit,

sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet do-

lore magna aliquam erat

volutpat. Ut wisi enim ad

minim veniam, quis nostrud

exerci tation ullamcorper sus-

cipit lobortis nisl.

KidsSupply: 
netto beleggen
voor uw kind

Uw kind geld
geven voor haar
toekomst: mooi!

Haar leren hoe
met geld om te
gaan: 
nog mooier.

Het  Nationaal Instituut voor

Budgetvoorlichting (Nibud)

maakt zich zorgen na een on-

derzoek onder jongeren tussen

de 15 en 25 jaar. Gabriëlle Bet-

tonville, woordvoerster van het

Nibud vertelt in de Volkskrant

van 24 april 2008: 

‘Wij zien dat jongeren behoorlijk veel

geld hebben’, zegt Gabriëlle Betton-

ville, woordvoerster van het Nibud.

‘Daar ligt het niet aan. Maar de ken-

nis en het inzicht ontbreken om be-

wuste keuzes te maken.’

Onder de naam Young Money
organiseert KidsSupply trainingen

van één semester over allerlei aspec-

ten van het omgaan met geld. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet

dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis

nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis autem vel

eum iriure dolor in hendrerit in vul-

putate velit esse molestie consequat,

vel illum dolore eu feugiat nulla faci-

lisis at vero eros et accumsan et iusto

odio dignissim qui blandit.

Young Money


