OERBRON.NL
Aanbod voor professionals

De Oerbron is al 20 jaar in Nederland de specialist op het gebied van badbevallingen.
Ontstaan vanuit de visie en ervaring dat een badbevalling veel voordelen biedt, zowel voor de
moeder, partner en voor de baby.
Met een breed assortiment bieden we professionals de mogelijkheid om iedere zwangere op
de juiste manier te helpen. Of u er nu voor kiest om alles zelf te doen of “gemak” belangrijk
vindt, er is altijd een passende oplossing voor u en uw cliënt.
In Nederland zijn wij de importeur voor de bevalbaden van La Bassine. De Oerbron verhuurt en
verkoopt meerdere merken bevalbaden en we zijn de enige die al jaren lang een slimme en
veilige oplossing biedt voor een verwarmd bevalbad.

PAKKET 1

PAKKET 2

All-in partner programma; volledige
ontzorging

Overige professionals

Geschikt voor alle professionals die wel de
service voor een badbevalling willen
aanbieden maar de bijkomende
werkzaamheden liever uitbesteden.

Geschikt voor professionals die zelf (gaan)
verhuren en flexibiliteit wensen inzake de
benodigdheden.

1.

1.

Eenvoudige verwijzing naar
onze webshop

Eigen baden beschikbaar voor
de verhuur

2.

2.

Alles voor een fijne
badbevalling, voor uw cliënten

Persoonlijke link naar onze
webshop voor extra
benodigdheden

3.

3.

12,5% commissie op iedere
bestelling via uw link

10% commissie op iedere
bestelling via uw link

Voordelen

Voordelen

Dit pakket is er om u te
ontlasten, zo hoeft u niet te
investeren in voorraden en
hebben uw cliënten altijd
genoeg keuze uit het beste
assortiment.

Uw cliënt wordt altijd geholpen,
direct door u of bestelt via de
link op de website. Gemak en
geen voorraad “stress”.

WAAROM KIEZEN VOOR DE OERBRON?
•

Aanbod van meerdere merken en typen bevalbaden, van “plastic” tot
(verwarmde) baden van kunststof.

•

De enige aanbieder van verwarmde bevalbaden.

•

Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in badbevallingen door heel Nederland en
België.

•

Altijd voldoende voorraad en snelle levering.

INTERESSE?
Neem contact op via:
085-060 91 47 of info@oerbron.nl
www.oerbron.nl

DE OERBRON.

