
Ik geef je 6 letters: BPA OIA.
Alle zorgen neem ik jou uit handen als het gaat om: 
telefonie - tv + internet - energie - zonnepanelen

Meer weten? Lees dan verder. 
Weet je al genoeg? Neem dan contact met mij op.

YES... EEN NIEUW (T)HUIS. 
GEFELICITEERD!

Maar nu? Wat moet je allemaal regelen?
En waar ga je beginnen?

www.bpa-oia.nl

  Ga je voor een looptijd van 1, 2 of 3 jaar?
  Kies je voor groene stroom? 
 Waar betaal je de minste leveringskosten?
 Welke leverancier betaalt het meest voor de stroom 
die je teruglevert? 
(handig als je zonnepanelen hebt of van plan bent 
ze te laten installeren)

Eén ding is zeker: jij krijgt hier in ieder geval géén 
energie van… 

Daarom ga ik jou helpen: 

Met mijn jarenlange ervaring kies ik voor jou de 
leverancier die de meest gunstige voorwaarden hee� . 
En uiteraard is de prijs het eerste waar ik op let. 

Laat mij die energiezorgen 
wegnemen, dan kun jij meubels gaan 
uitzoeken en nieuwe vloeren leggen.

HELP! 
WELK 

ENERGIE-
CONTRACT 

MOET JE 
KIEZEN?

Zonnepanelen zijn goed voor je bankrekening én voor 
het milieu. 

Oké, het is natuurlijk een 
investering, maar die verdien je snel 
terug. Zéker met de hoge prijzen 
van nu.
Je krijgt:

 ✔ een mooi aanbod
 ✔ een korte doorlooptijd
 ✔ een snelle en perfecte installatie
 ✔ hulp bij het aanvragen van subsidie 

Waar wacht je nog op? 
Bel mij voor een afspraak.

KIES
ZONNE-

PANELEN 
EN 

BESPAAR 
VEEL GELD

Laat me raden:
 ✔ jij moet altijd en overal kunnen bellen
 ✔ je wilt beschikken over genoeg data
 ✔ je hebt stabiele wi�  nodig
 ✔ je houdt van gamen
 ✔ TV kijken is je grote hobby

Dan wil je niet constant met de helpdesk van je 
provider verbonden zijn. Nee, alles moet gewoon 
functioneren en ook nog eens tegen een schappelijk 
tarief. Maar jij hebt geen zin om urenlang te zoeken 
naar het juiste abonnement voor telefonie, televisie 
en internet… 

Daar kom ik in beeld:

Besteed die zoektocht uit aan mij 
en ik zorg voor een abonnement dat 
precies bij jou en je wensen past. 
Beloofd.

WELKOM 
IN DE 

JUNGLE VAN 
TELEFONIE, 

TV EN 
INTERNET

Wat kun je van mij verwachten:
 ✔ 100% onafhankelijkheid.
 ✔ Kwaliteit en service.
 ✔ Persoonlijk contact, 7 dagen per week.
 ✔ Snelle reactie en aanbod/contract.
 ✔ Ik ken de weg bij providers en 
energieleveranciers.

 ✔ Rots in de branding bij problemen met energie 
en telecom.

Ben geen dief van je eigen 
portemonnee en laat je 
ontzorgen door mij.

Neem meteen contact op. 
Je krijgt er geen spijt van.

WAAROM 
KIES JE 

VOOR HANS 
LENAERS 

VAN 
BPA OIA?

TV Internet Energie Telecom

VASTE 
LASTEN 
ADVIES

Oia (spreek uit: o ja) 
neem contact op met Hans:

Hans Lenaers
06 184 617 16
hans.oia@hotmail.com
www.bpa-oia.nl
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