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Oproep Crowdfunding
 IQ-Klick-Huis-Maquettes zijn ideale Speelgoed-Huizen voor kinderen. Verkoop via Amazon

www.IQ-Klick-Haus.jaaaa.net 
www.Zukunft-des-Bauens.jaaaa.net  

www.Simplicissimus-Haus.jaaaa.net  
www.united-people.jaaaa.net  Bouwgemeenschap

Iedereen, die wil, kan financieel meedoen en mee oogsten.
Bouw mee aan de toekomst! Laat een klein bedrag van jouw vrij 
geld, in plaats van doelloos op de bank te liggen, helpen, de 
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volgende stap te financieren van demontabel bouwen, van bouwen 
met het IQ-Klik-Huis-concept, met het 3DPuzzel-Huis-concept, met 
het Simplicissimus-Huis-concept, dat volgens enthousiaste 
professoren van de TU een grote innovatie is en de circulaire 
economie in de bouw-industrie inluidt. Echt milieuvriendelijk 
bouwen! En snel. En goedkoop. Alle voordelen treffen zich hier.

Maak een bedrag van Euro 10.01,  20.01,  30.01,  50.01 of 100.01 op
onze extra-rekening over! Waarom opvallend xy.01 ? Daarmee wij 
het helpende geld straks makkelijk kunnen terug storten op jouw 
rekening, zonder gedoe, nadat het nuttig bezig is geweest en wij huizen 
verkopen en geld verdienen. Iedereen krijgt dan het geld terug.
Extra-rekening NL43 ABNA 0 81 22 19 19 8. Schrijf deze tekst 
daarbij:  Gunt Niessen-IQP-crowdfunding IQ-Click-House. 

Wie de intentie heeft, het project met een grotere bedrag een duw te 
geven, spreekt met ons over de condities, looptijd, winst. Als vele 
betrokkene mensen meewerken, de toekomst te bouwen, gaat het 
vlug vooraan. Crowdfunding werkt. 

Indien je zelf wilt bouwen, kan je meedoen in de united-people-bouwgemeenschap
UN-B met de website  www.united-people.jaaaa.net , ook al heb je nog niet 
genoeg geld, om direct te bouwen. Stort, wat je nu hebt, in de grote geldpot van  
UN-B, die bewaakt wordt door een raad van toezicht – het geld blijft je eigendom 
– en laat het al werken, in plaats van op een bank te liggen. Lees op de website 
over je voordelen daarbij!

Als iedereen van mijn 550 Facebook-vrienden de oproep deelt met zijn vrienden, 
bereiken wij duizenden !
Mail ons jouw email-adres naar IQP@protonmail.com ! Iedere gever
krijgt berichten over de vooruitgang, met foto's daarbij.

 Financier jouw voordeel:    www.crowdfunding.jaaaa.net 
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 Financier jouw voordeel

Iedere grote innovatie is een multi-miljarden-
cadeau van de ontwikkelaars aan de samenleving. 
De ontwikkelaars oogsten misschien 0.1 % (ook al
kan dat veel zijn), de samenleving oogst 99.9 %.

 Financier jouw voordeel !

http://www.crowdfunding.jaaaa.net/

