
 - Benut jij je volledige potentieel? 

 - Als je blijft doen wat je deed krijg je wat je kreeg.  
Alleen dan veel minder en minder voorspelbaar. 

 - Het leven van je dromen start echt vandaag,  
waarom wachten? 

 - Investeer nu in jezelf

 - Ga het gewoon doen, jij kan het ook! Echt waar.

Financieel wendbaar in het nieuwe normaal
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50% early bird kortingTweede persoon betaalt 

nog eens 50% minder  

+ het boek GRATIS

 - Professionele begeleiding

 - Jarenlange financiële 

ervaring

 - 100% Onafhankelijk

 - Ervaar samen met  

mededeelnemers

 - Financiële- en Design  

Thinking technieken

 - Mix van theorie  

en praktijk cases

 - Bewezen concept

 - Inspirerende toplocatie

Het Programma

De AVOCADO strategie®  
- de Starters Xperience

Prijs: € 2990,-  
(incl. BTW)

Eenmalig de Starters Xperience 

met maar liefst 50% early bird 

korting. Je betaalt nog maar  

€ 1495,- (incl btw).  

Neem je partner of een 

vriend(in) mee en de tweede 

persoon betaalt nog eens 50% 

minder (€747,50 (incl btw).  

 

Je ontvangt per persoon het 

boek Hold my AVOCADO, 

Financieel wendbaar in het 

nieuwe normaal, GRATIS.

Leer met behulp van de AVOCADO strategie® met een vernieuw-
ende mindset naar de combinatie van je carrière, financiën en je 
huidige leven kijken. Maak jezelf wendbaar en pas je makkelijk  
aan in een snel veranderende toekomst.  

In dit programma, ervaar je waar jouw financiële kracht en ruimte ligt om andere 

keuzes te kunnen maken dan voorheen. Je leert met behulp van de AVOCADO 

strategie® onder meer je slagingskansen beter inschatten. Hiermee verlaag je 

substantieel je risico. Verder leer je concreet hoe jij je vermogen kunt laten groeien. 

Terwijl je grip op de kosten houdt.

Je stort je niet onbesuisd in een nieuw avontuur. In deze Starters Xperience maak je 

een start om actief en op verantwoorde manier je eigen toekomst te gaan ontdekken. 

                                                  Ontdekken is het nieuwe plannen!

Na het volgen van het programma

• Werk je met een toekomstgerichte positieve groei mindset  

• Start je met een solide financiële basisstructuur

• Weet je zelf beter welke financiële producten en diensten jij ècht nodig hebt

• Ben je financieel wendbaar en gewapend tegen een onzekere toekomst

• Verbeter je je inkomsten genererend vermogen

• Ben jij zelf in de lead

• Verken je nieuwe mogelijkheden en doe je veel nieuwe ervaringen op

• Ben je in staat de slagingskans van je nieuwe projecten te vergroten



Voor wie?

De AVOCADO strategie® –Starters Xperience CV 

Ben je: actiegericht en een doorzetter

 nieuwsgierig en open minded 

 dynamisch en ontdekkend  

Heb je: behoefte aan vernieuwing en wil je dit ervaren

 brede interesse, niet bang om uit je comfort zone te stappen

Neem je: geen genoegen met de traditionele benadering

 liever zelf het initiatief 

Dan gaat de AVOCADO strategie® Starters Xperience  

je direct verder brengen!

Voor wie niet?

Dit programma is niet geschikt voor mensen die genoegen nemen met de 

status quo, denken dat in de toekomst hun planning vanzelf uitkomt of 

geen noodzaak voor verandering zien. Geen probleem, geef het dan als 

cadeau aan je buurman!

Waar en wanneer

Dit twee-daagse programma wordt gehouden op een goed te bereiken 

inspirerende locatie (zie meetup calendar). Het programma start iedere 

dag om 9.30u en zal eindigen om 18.30u. De deelname kost € 2990, - 

(incl. BTW).  Dit bedrag is inclusief begeleiding, alle consumpties en 

lunch. 

Wil je meer weten over bijvoorbeeld of deze Starters Xperience geschikt 

voor je is? Heb je nog andere vragen over de Starters Xperience? 

Kijk op www.holdmyavocado.nl
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Programma

Arjan Brons is de auteur en uitgever van “Hold my AVOCADO, Financieel 

wendbaar in het nieuwe normaal.” Hij heeft na een studie beleggings theorie 

en een carrière in de financiële markten de AVOCADO strategie ontwikkeld.  

 

Arjan is een gedreven persoon die je verder 

wil brengen bij het heront werpen van je 

financiële leven. Hij ontdekt in uiteen

lopende situaties kansen, welke hij actief 

benadert. Hij daagt je graag uit met als doel 

een zo hoog mogelijk resultaat te halen.  

Dit brengt hij over op een persoon lijke, 

positieve en directe manier.

Voorprogramma    
Voorbereidende opdracht

Dagprogramma: Dag 1 

Blok 1

1 ) Introductie

2 ) Ontwikkelingen

3 ) Hoe werkt het nu?

4 ) Fixed vs Flex

5 ) AVOCADO strategie   

Blok 2

1 ) Preferenties

2 ) Positieve Mindset

3 ) Belemmeringen

4 ) Plan A,B,C

5 ) Case

Tussenprogramma    
Concreet uit te werken case

Dagprogramma: Dag 2

Blok 3

1 ) Introductie

2 ) Basisstructuur

3 ) Sticky cost

4 ) Financiële rekentechnieken

5 ) Hypotheek

Blok 4

1 ) Waarom beleggen

2 ) Vermogen

3 ) Inkomsten genereren

4 ) Case

5 ) Ontwikkel je Human capital

Afsluiting met  
resultaten - Online


