Look Good
Feel Better
Workshop tips & adviezen

Alles wat je wil
weten over uiterlijke
verzorging bij kanker

Dank je wel voor jouw bezoek aan de Look Good Feel Better
workshop. We hopen dat je naast gezelligheid ook voldoende
handvatten hebt gekregen om zelf aan de slag te gaan met
huidverzorging en make-up.
In deze brochure staat alle informatie nog eens overzichtelijk
bij elkaar:
•
•
•
•

praktische adviezen over hygiëne en cosmetica;
huidverzorging en make-up in 12 stappen;
tips over nagelverzorging;
tips over haaruitval en pruiken.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over uiterlijke
verzorging bij kanker? Kijk dan op onze website
www.lookgoodfeelbetter.nl of neem contact met ons op.
De gegevens vind je achterin deze brochure.
Wij bedanken alle vrijwilligers die zich inzetten voor de
workshops. Zonder hen kunnen wij deze workshops niet
organiseren! Ook bedanken wij alle bedrijven die met
schenkingen van hun producten de workshops mogelijk
maken.

Team Look Good Feel Better
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Hygiëne tips
Hygiënisch omgaan met cosmetica helpt om
infecties te voorkomen. Een extra aandachtspunt in
een tijd waarin je afweersysteem zwakker is.
•

Was je handen en nagels voor het
aanbrengen en verwijderen van
huidverzorgingsproducten en make-up.

•

Gebruik bij voorkeur alleen
wegwerpartikelen zoals watjes,
sponsjes en wattenstaafjes en gooi ze
na gebruik weg.

•

Gebruik wattenschijfjes en
wattenstaafjes eenmalig.

•

Gebruik een wattenstaafje om crème
uit een potje te halen. Gebruik je een
spateltje? Maak dit altijd goed schoon
na gebruik.

•

Sluit alle producten goed na gebruik.

•

Blaas nooit op de producten of
applicators.

•

Gebruik je make-up kwasten?
Reinig ze na gebruik met speciale
kwastenreiniger.

•

Deel je huidverzorgingsproducten en
make-up niet met anderen.

•

Test make-up bij voorkeur op de hand
of pols in plaats van je gezicht.
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12

stappenplan
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Stap 1 Reiniging
Een goede, milde reiniging is de basis van de verzorging van je
gezicht. Zo verwijder je make-up, talg en onzuiverheden. Dit is
belangrijk in een tijd waarin je huid gevoeliger is.
•

Verwijder oogmake-up (en lippenstift) met een speciale,
2-fasen, oogmake-up remover voor de gevoelige huid.

•

Breng de oogmake-up remover aan op een vochtig
wattenschijfje: dit is zachter voor de ogen en zuiniger in
gebruik.

•

Gebruik voor elk oog een apart wattenschijfje. Laat het
enkele seconden op je oog liggen om de remover zijn
werk te laten doen.

•

Veeg/dep voorzichtig van buiten naar binnen om de
make-up te verwijderen. De huid rond de ogen is teer en
vraagt om een voorzichtige behandeling.

•

Reinig eventueel na met een vochtig wattenschijfje.

•

Gebruik een reinigingsmilk of -crème voor een gevoelige
huid. Deze is milder dan een schuimende reiniging (facewash) die met water afgespoeld moet worden.

•

Verdeel de crème of milk met schone vingers op je gezicht
en masseer in een opwaartse ronde beweging. Neem ook
je hals mee.

•

Laat het product even zijn werk doen en verwijder het
daarna met vochtige, zachte tissues of eventueel met
water.

•

Gebruik een alcoholvrije tonic (alcohol droogt uit) om
de laatste restjes milk of crème te verwijderen. Een tonic
geeft een fris gevoel, herstelt de vochtbalans en bereidt
de huid voor op de crème.

•

Breng de tonic aan met een vochtig wattenschijfje in
opwaartse beweging.
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Stap 2 Gezichtsverzorging
Een vochtregulerende crème of lotion voor een gevoelige huid
en met beschermingsfactor (SPF) is in deze tijd het meest
geschikt en maakt dat de huid comfortabel en zacht aanvoelt.
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•

Gebruik geen ex-foliërende (schurende)
huidverzorgingsproducten, alfahydroxyzuren (AHA’s), en producten waar
alcohol in zit.

•

Breng na het reinigen met schone vingers
crème aan op je voorhoofd, wangen,
neus, kin en hals en masseer in opwaartse
bewegingen.

•

Voor de tere huid rondom de ogen kun je
een speciale oogcrème gebruiken. Breng
aan vóór de gezichtscrème.

•

Gebruik je ringvinger om crème rond je
ogen aan te brengen (dit is de vinger met
de lichtste aanraking) en klop de crème
voorzichtig in langs het jukbeen onder het
oog.

•

Gebruik niet te veel (speldenknopje per
oog) en kom niet te dicht bij het oog; blijf
1 cm van de wimperrand vandaan. Te veel
oogcrème kan gaan irriteren en ervoor
zorgen dat je make-up uitloopt.
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Stap 3 Camouﬂeren
Oneffenheden, zoals vlekjes en schaduwen onder de ogen,
kun je wegwerken met een camouflagestick of -crème, ook
wel concealer genoemd.
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•

Gebruik voor kringen en vlekjes rondom
de ogen een vloeibare crème in een tint
lichter dan je huid.

•

Breng de concealer met kleine
hoeveelheden aan met ringvinger
of wegwerpsponsje en dep of klop
voorzichtig in.

•

Gebruik voor vlekjes en oneffenheden
in het gezicht een camouflagestick in
dezelfde tint als je huid. Bij een droge
huid kan je een crème gebruiken.

•

Het product met de vinger of een
wegwerpsonsje voorzichtig inkloppen.

•

Bij veel roodheid in het gezicht (b.v.
gesprongen adertjes) kun je ook een
groene camouflagestick of crème
gebruiken: groen neutraliseert rood.
Gebruik een dergelijk product subtiel,
anders haal je te veel kleur weg uit je
gezicht.

•

Geef camouflageproducten even de
tijd om te hechten voordat je een
foundation aanbrengt.

Stap 4 Foundation
Foundation wordt gebruikt om je gezichtskleur te egaliseren
en oneffenheden, zoals vlekjes en adertjes, te vervagen. Een
vochtregulerende foundation voor een droge en/of rijpere
huid met beschermingsfactor is op dit moment waarschijnlijk
het meest geschikt. Gebruik je al foundation? Check of je
huidskleur door de behandeling is veranderd.
•

Kies een foundation in de tint die
overeenkomt met de huid rond de
kaaklijn, of eventueel een tint lichter.

•

Test de kleur bij daglicht, in de hals of
op je kaaklijn.

•

Breng de foundation aan met
schone vingers of een wegwerp
sponsje. Gebruik je een kwast? Reinig
die na gebruik met een speciale
kwastenreiniger.

•

Begin bij het voorhoofd en werk naar
beneden en naar de zijkant via de neus,
wangen, kin en kaaklijn.

•

Zorg ervoor dat rondom de ogen
de foundation mooi overloopt in de
camouflage.

•

Zorg dat de foundation vloeiend in je
haargrens en hals overloopt, zodat er
geen overgang zichtbaar is.

•

In plaats van foundation kun je ook een
gekleurde dagcrème gebruiken. Dat is
verzorging en kleur in één product.
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Stap 5 Poeder
Transparante poeder zorgt
ervoor dat je make-up beter
hecht en langer blijft zitten. Als
je huid gaat glimmen, lost de
make-up op.

10

•

Gebruik voor een natuurlijk effect
een poeder één tint lichter dan je
foundation.

•

Breng de poeder luchtig aan over je
hele gezicht met een poederkwast.
Werk vanuit het midden naar opzij.

•

Eventueel kun je alleen voorhoofd, neus
en kin poederen (de T-zone) omdat
deze huid de meeste talg produceert.

•

Breng ook wat poeder aan op de
oogleden en mond, dan blijven
oogschaduw en lippenstift straks beter
zitten.

“Prettige sfeer, heel
ontspannen. Het is
gewoon prettig om
na alle ellende iets
leuks te doen met je
uiterlijk”
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Stap 6 Rouge
Rouge geeft je gezicht op een natuurlijke manier
een frisse kleur en uitstraling.
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“Ik had me al
een hele tijd niet
opgemaakt omdat
ik er geen puf voor
had. Na de workshop
kreeg ik zoveel
positieve reacties
dat ik me vaker
opmaak”

•

Breng de rouge met een kwast aan
vanaf ‘de appel’ (bolling) van je wang
tot aan je haargrens.

•

Kom niet boven je jukbeen of onder de
lijn van het topje van je neus.

•

Voor extra kleur breng je rouge aan op
je kin en zijkant van je hals.

•

Een crème-rouge is geschikt voor een
droge huid en geeft een subtiel effect.
Breng dit met je vingers aan ná de
foundation maar vóór de poeder.

•

Rouge in poedervorm breng je ná de
poeder op.

•

Bij veel roodheid in het gezicht geen
rode/roze tinten gebruiken maar zachte
perziktinten.

•

Een ‘bronzing powder’ geeft een
zongebruinde tint en wordt luchtig over
het hele gezicht aangebracht met een
poederkwast.
Tip: om bronzing powder egaal aan te
brengen matteer je je gezicht vooraf
met een tissue of poeder.
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Stap 7 Wenkbrauwen
Door de behandeling kunnen wenkbrauwen dunner
worden of zelfs helemaal uitvallen. Dunne wenkbrauwen
kun je accentueren door gebruik te maken van een
wenkbrauwpoeder of -potlood.
•

Gebruik een poeder of potlood in
één tint lichter of gelijk aan je eigen
haarkleur.

•

Gebruik liever geen grijs of zwart en
vermijd tinten met veel roodpigment.

•

Plaats lichte stippen op de binnenkant,
boog en eindpunt van je natuurlijke
wenkbrauw (zie illustratie).

•

Verbind de stippen en vul je wenkbrauw
op met korte vederlichte streken, tegen
de haarrichting in.

•

Maak de tint zachter door met een
speciaal wenkbrauwborsteltje met de
haartjes mee, in opwaartse richting het
potlood/poeder te vervagen.

•

Zorg dat het potlood een goed puntje
heeft, zodat je gemakkelijk kunt tekenen,
verwarm het potlood op je hand om het
zachter te maken bij het aanbrengen.

•

Bij volledig uitgevallen wenkbrauwen
kun je met behulp van een sjabloontje
en speciaal wenkbrauwpoeder je
wenkbrauwen intekenen.
Tip: oefen alvast voordat de
wenkbrauwen uitvallen. Vraag advies
bij een schoonheidsspecialiste of
parfumeriezaak.
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“Na het tekenen van mijn
wenkbrauwen kreeg ik mijn
gezicht weer terug”
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“Ik heb me even
twee uur niet
ziek gevoeld”

Stap 8 Oogschaduw
Oogschaduw laat je ogen stralen.
•

Gebruik een palet met twee dezelfde
tinten in een lichte en donkere variant
om je ogen te accenturen.

•

Breng met een oogschaduwpenseel of
applicator de lichte kleur aan over je
hele ooglid, van de wimperimplant tot
aan de wenkbrauw.

•
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Breng de donkere tint aan de
buitenkant van je ooglid aan in een
‘driehoekje’ en vervaag deze naar het
midden van je oog .

•

Zowel de lichte als donkere kleur goed
vervagen voor een zachter effect.

•

Gebruik matte of lichtglanzende
oogschaduw. Glitterdeeltjes en
parelmoer accentueren onnodig
rimpels en lijntjes.

•

De vorm van je ogen bepaalt de
techniek: ‘lichte’ kleuren halen je ogen
naar voren en ‘donkere’ kleuren geven
diepte.

•

Kies kleuren die mooi harmoniëren met
je eigen oogkleur en vermijd kleuren
die veel roodpigment bevatten zoals
roodbruin, roodpaars, roze en oranje.
Ze kunnen vermoeidheid accentueren.

•

Alle ‘koele’ tinten met een blauwe
ondertoon zoals groen-, blauw-, en
grijstinten, geven een frisse uitstraling.

Stap 9 Oogpotlood/Eyeliner
Een oogpotlood accentueert de ogen en de wimpers. Behalve
potloden zijn er ook vloeibare eyeliners.
•

Met het oogpotlood teken je kleine
punten langs de wimperimplant.
Vervaag dit met een penseel of
wattenstaafje.

•

Het potlood kan zowel boven als onder
het oog aangebracht worden: werk
vanuit de buitenste ooghoek naar
binnen, voor een subtiel effect zet je
het lijntje tot net voorbij de iris, laat het
lijntje dan smal uitlopen.

•

Met oogschaduw fixeer je het
oogpotlood en krijg je een zachtere
uitstraling.

•

Je kunt ook met een vochtig kwastje en
oogschaduw een lijntje maken.

•

Bij het ontbreken van wimpers zijn
waterproof oogpotloden het meest
geschikt .

•

Door een oogpotlood lijntje op je
bovenooglid te tekenen lijkt het optisch
gezien alsof er nog wimperhaartjes zijn
en gaan je ogen meer spreken.

•

Vloeibare eyeliner kun je het beste
alleen gebruiken als je nog wimpers
hebt. Breng het in 3 stappen aan:
1 van buiten naar binnen
2 van binnen naar buiten
3 via het midden met elkaar verbinden
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Stap 10 Mascara
Mascara verlengt en verdikt je wimpers en geeft de ogen meer
uitdrukking.
•

•
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Begin bij de onderkant van je wimpers.
Gebruik de punt van de borstel of
houd de borstel horizontaal en zigzag
de mascara heen en weer bij de
wimperaanzet.
Voor je bovenwimpers houd je de
mascara horizontaal tegen de wimpers
en breng het borsteltje al draaiend of
zigzaggend omhoog. Zo kleur je de
wimpers rondom.

•

Pomp niet met het borsteltje maar
haal de roller eruit met een simpele
draaibeweging. Dit voorkomt dat
mascara uitdroogt of verontreinigt.

•

Gebruik bij voorkeur een mascara niet
langer dan één maand.

•

Gebruik liever geen
waterproofmascara tijdens de
behandeling, deze is lastiger te
verwijderen.

“Informatief en zelfwerkzaam.
Je kan experimenteren en iedereen
kijkt belangstellend mee. Erg leuk.
Je voelt je echt beter!”
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Stap 11 Lippenpotlood
Met een lippenpotlood voorkom je het uitlopen van je
lippenstift en kan je de vorm van je lippen perfectioneren.
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•

Werk bij je bovenlip vanuit het midden
naar opzij. Zet kleine streepjes vanuit de
cupidoboog naar de hoeken toe.

•

Vervaag het lijntje met een
lippenpenseel voor een meer
natuurlijk effect.

•

Zet bij je onderlip vanuit de hoeken
kleine streepjes naar het midden toe.

•

•

Maak het potlood zacht door de punt
te bewegen over de rug van je hand,
de punt moet niet te scherp maar rond
zijn.

Het mooiste effect krijg je als de kleur
van je lippenpotlood, lippenstift en
rouge met elkaar in harmonie zijn.

•

Je kunt je lippen ook inkleuren met het
potlood en daar overheen een lipgloss
gebruiken.

Stap 12 Lippenstift
Zelfs als je geen make-up gebruikt kan
een beetje lippenstift je uiterlijk opfrissen.

•

Zijn je lippen heel droog? Gebruik
dan eerst lippenbalsem voordat je
lippenstift aanbrengt.

•

Gebruik een vochtverzorgende,
vettige lippenstift en geen matte, lang
houdbare lippenstift.

•

Kies een kleur die past bij je huid en
rouge.

•

Met een lippenpenseel kun je je lippen
nauwkeuriger inkleuren.

•

Breng voor extra glans een lipgloss aan
over je lippenstift. Breng de gloss alleen
in het midden aan.

•

Geen zin in lippenstift? Alleen lipgloss is
natuurlijk ook een prima optie.

•

Gebruik bij droge lippen ook ‘s nachts
een verzorgende balsem.
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Tips voor nagelverzorging
Tijdens de behandeling kunnen tijdelijk kleine veranderingen
in nagels en nagelriemen voorkomen. Meest voorkomende
klachten zijn broze, droge, verkleurde of geribbelde nagels.
Hier volgen enkele tips voor het verzorgen van je nagels en
nagelriemen.
•

Houd je nagels kort door ze te vijlen in
plaats van te knippen.

•

Gebruik een hydraterende handcrème
voor de verzorging van handen en
nagels.

•

In plaats van nagelriemen te knippen
(infectiegevaar), kun je nagelriemen
zacht maken met een verzorgende
nagelriemcrème of olie, vervolgens
voorzichtig terugduwen met een
bokkenpootje of manicure stick.

•

•
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Het acrylic bestanddeel dat verwerkt
wordt in veel kunstnagels kan je
nagels beschadigen. Ook de lijm en
de remover kunnen op dit moment te
intensief zijn.
Heb je last van beschadigde nagels? Het
chemische bestanddeel in nagellak kan
je nagels verder beschadigen.

•

Scheuren of brokkelen je nagels?
Dit heeft vaak te maken met een
vochttekort in de nagels. Verzorg je
nagels dagelijks met een nagel(riem)
crème of -olie.

•

Het is af te raden om een
nagelverharder te gebruiken. Hierin zit
het stofje formaldehyde wat juist vocht
uit de nagels onttrekt.

•

Gebruik bij voorkeur zachte, neutrale
en roze tinten nagellak. Dit geeft een
natuurlijke en frisse uitstraling.

•

Gebruik liever geen gele en beige
tinten. Deze accentueren eventuele
verkleuringen.

•

Voeten kun je op dezelfde manier
behandelen als je handen.

Tips over haaruitval en pruiken
Haaruitval als gevolg van de behandeling van kanker is bijna
altijd tijdelijk. Na de behandeling gaat je haar weer groeien.
We geven een aantal tips waarmee je je kan voorbereiden op
haaruitval.
•

Overweeg om een korter model kapsel
te nemen.

•

Reinig en verzorg je haar en hoofdhuid
met een milde shampoo en conditioner.

•

Dep je haar voorzichtig droog met een
handdoek.

•

Gebruik bij voorkeur geen föhn,
krulspelden of warme rollers.

•

Blijf je haar (voorzichtig) borstelen
of kammen ook al heb je last van
haaruitval.

•

Slaap op een satijnachtig kussen.
Zo wordt er minder aan het haar
getrokken.

•

Bescherm je hoofdhuid tegen de zon
door het dragen van een hoed of pet.

“Door de workshop van
Look Good Feel Better was
ik beter voorbereid op hoe
ik kon omgaan met het
uitvallen van mijn haar”
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Hoofdhuidverzorging
na haarverlies
Het extra verzorgen van je
hoofdhuid na haarverlies
kan heel fijn zijn. Een
haarwerkspecialist kan je
hier meer over vertellen.
We geven alvast een paar
tips.
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•

Was de hoofdhuid met een klein
beetje milde shampoo.

•

Masseer je hoofdhuid en dep je
hoofd met een zachte handdoek
voorzichtig droog.

•

Gebruik een hydraterende crème om
je hoofdhuid te verzorgen.

•

Er zijn ook verkoelende en
verzorgende hoofdhuidsprays
verkrijgbaar. Vraag hiernaar bij je
haarwerkspecialist.

Pruiken
Het officiële woord voor pruik is haarwerk. Pruiken zijn
verkrijgbaar in maatwerk en in confectie, ofwel kant-en-klaar.
In verschillende kleuren en modellen. Van synthetisch of echt
haar of een combinatie van beiden. Ze hebben allemaal hun
eigen voor- en nadelen en kunnen allemaal in model worden
gebracht in een persoonlijke look.
Eigenschappen

Prijs

Synthetisch haar:

De prijs van een pruik is afhankelijk
van de kwaliteit. Informeer bij je
haarwerkspecialist of zorgverzekeraar naar
de mogelijkheden voor een vergoeding.

•

kleurvast;

•

optisch vaak niet van echt haar te
onderscheiden;

•

makkelijk te wassen en in model te
brengen;

•

licht en luchtig;

•

goed draagcomfort;

•

goedkoper dan echt haar;

•

hittegevoelig.

Echt haar:

•

natuurlijke uitstraling;

•

mogelijk om kleurnuances in aan te
brengen;

Het kiezen van een pruik
Neem bij het kiezen van een pruik iemand
mee die je goed kent en die weet wat jij
belangrijk vindt. Om je persoonlijke stijl
aan de haarwerkspecialist te laten zien,
kan het handig zijn om een foto van jezelf
mee te nemen. Stichting Look Good Feel
Better helpt je graag aan adressen van
professionele haarwerkers in jouw regio.
Bel of mail ons als je vragen hebt.
Let bij de keuze van een pruik op dat:
• kleur en stijl een natuurlijke uitstraling
hebben;

•

moeilijker te wassen en in model te
brengen;

maat en de vorm goed passen bij je
hoofd;

•

het prettig draagbaar is;

•

warmer in het dragen;

•

het betaalbaar is.

•

duurder dan synthetisch;

•

zwaarder dan synthetisch;

•

neiging te verbleken.

•
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Verzorging
Jouw haarwerkspecialist kan je alles vertellen over de beste
verzorging van jouw pruik. Wij geven alvast wat algemene tips.
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Wassen

Styling

•

Borstel je pruik voor het wassen
voorzichtig met een borstel of grove
kam.

•

Bij synthetisch haar: na het wassen
het haar licht in model brengen met de
handen of grove kam.

•

Vul een spoelbak met handwarm water.

•

•

Doe een milde shampoo speciaal voor
pruiken in het water. Doe de shampoo
dus niet direct op je pruik.

Bij echt haar: na het wassen het haar
goed doorkammen en meteen in het
juiste model brengen, daarna laten
drogen.

•

Was je pruik binnenstebuiten en ‘kneed’
het zeepsop erdoorheen. Vooral niet
wringen en wrijven.

•

•

Spoel je pruik na met schoon
handwarm water.

Haarspray en mousse mogen worden
gebruikt maar wees hier niet te royaal
mee. Gebruik altijd alcoholvrije
producten.

•

•

Doe balsem in het 2e spoelwater en laat
je pruik enkele minuten staan.

Was na gebruik je pruik goed uit
voordat je gaat kammen. Dit om het
afbreken van de vezels te voorkomen.

•

Spoel je pruik daarna goed uit tot er
schoon water uitlekt.

•

Dep voorzichtig met een handdoek het
overtollig water uit je pruik.

•

Zet je pruik op een standaard en laat
het aan de lucht drogen.

Algemene tips
•

Het is belangrijk dat je pruik goed past.
Een slecht zittende pruik veroorzaakt
huidirritatie en hoofdpijn.

•

Wanneer je een pruik kiest in één
lichtere tint dan je eigen haar geeft dit
een zachtere uitstraling.

•

Je pruik staat het mooist als hij
aansluit op je natuurlijke haargrens.
Je natuurlijke haargrens meet je door
je hand op je voorhoofd te leggen
en ongeveer vier vingers van de
wenkbrauw te meten.

•

Om vervorming van synthetisch
haar te voorkomen is het belangrijk
extreem warme lucht te vermijden.
Ben voorzichtig tijdens het koken,
barbecueën en bij het openen van de
oven en vaatwasser.

•

Voor de optimale verzorging van je
pruik is het aan te raden om minimaal
één keer per zes weken naar een
haarwerkspecialist te gaan.

•

Neem bij problemen met je pruik altijd
contact op met je haarwerkspecialist.
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Notities
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Dank je wel voor je deelname
aan de Look Good Feel
Better-workshop.
Van veel deelnemers krijgen
we de vraag ‘kan ik iets
bijdragen’? Door Look Good
Feel Better financieel te
steunen kan je een workshop
cadeau geven aan een
medepatiënt.

Stichting Look Good Feel Better
Postbus 914, 3700 AX Zeist
Telefoon: +31 (0)30 6971511
E-mail: info@lookgoodfeelbetter.nl
www.lookgoodfeelbetter.nl
Vind ons leuk op
facebook.nl/lookgoodfeelbetterNL
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Dit is uiteraard vrijblijvend.
Elke bijdrage is zeer
welkom. Ter indicatie: een
workshop kost circa € 50,- per
deelnemer.

“Heerlijk! Wij zijn even
met iets heel anders
bezig geweest dan het
ziek zijn”

Sepa - Machtiging
Gegevens incassant

Stichting Look Good Feel Better
Waterigeweg 31
3703 CM Zeist

Incassant ID
Kenmerkmachtiging

NL 12ZZZ30177205000
LGFB

Naam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dhr. / Mevr.

Adres

......................................................

Postcode & woonplaats

......................................................

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

.... -....-........

E-mail

......................................................

Telefoon

......................................................

IBAN rekening

......................................................

Optie 1: Periodieke donatie

Hierbij machtig ik Stichting Look Good Feel Better tot
wederopzegging af te schrijven:
€ 5,- per maand

€ 2,50 per maand

Anders: € . . . . . . . . per maand.

Optie 2: Eenmalige donatie

Hierbij machtig ik Stichting Look Good Feel Better tot
eenmalige afschrijving van:
€ 50,-

€ 35,-

€ 25,-

Anders € . . . . . . . .

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Stichting Look Good Feel Better om eenmalig danwel
doorlopend een incasso-opdracht(en) te sturen naar je bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens
een donatie en je bank om eenmalig danwel doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting Look Good Feel Better. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kunt je deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Look Good Feel Better • (030) 697 15 11 • info@lookgoodfeelbetter.nl
IBAN NL40 ABNA 0621 0613 52 • KvK Utrecht 30177205
Stichting Look Good Feel Better is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Stichting Look Good Feel Better
Antwoordnummer 7111
3700 TC ZEIST

Postzegel
niet
nodig

