Voorbeelden aanbod Lets Eindhoven
De administratie( beter} op poten zetten?
waterkefir
Grafisch ontwerp
opruimcoach
Onafhankelijk pensioenadvies
Onafhankelijk financieel advies
Rug-nek-schoudermassage (therapeutisch)
Klassieke Massage
Klassieke Massage
bouwkundige tekening
Motorjack maat 42
Massagevoucher cadeau doen?
Belastinghulp en -advies voor particulieren
Administratieve ondersteuning
Alle belasting-formulieren voor partikulieren.
Administratie
Hulp bij smartphones met Windows Phone
Website - nieuwe site of hulp bij bestaande site
Hulp bij nieuwe of bestaande Mac-computer
Smartphone of tablet instellen (android of ios/apple)
computerreparatie en tom-tom update
PC-reparatie
PC-ondersteuning
Installatie, cursus
Hulp met de computer
Heb je 'n computer? Of 'n "stoommachine" ?
pc-ondersteuning
Zeilen
GTD - Getting Things Done
Rekenhulp voor kinderen (op de basisschool)
Hulp bij het leren van de spelling.
Creatieve workshops
Leer mooiere foto's maken
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Bijles Engels
Huiswerkbegeleiding
Leren vilt maken
Leren breien, haken, kleding maken
dieet-en voedingsadvies
zangbegeleiding
Stofferen
Yogales voor jong en oud
bijles wiskunde, economie tot/met vwo-niveau
bijles rekenen
bijles taal
verbindende communicatie
Wiskunde, natuurkunde, scheikunde
kookworkshop gezond eten
zelf mozaieken!
Go spel cursus
grimeer-les
Stadswandeling Eindhoven o.l.v. professioneel gids
Stadswandeling 's-Hertogenbosch o.l.v. professioneel gids
inkopen bij de groothandel (Hanos en Sligro)
wonen: allergievriendelijk
verkoopstyling
advies voor een reis naar Polen
Haren knippen en verven
Telefoon en antenne inrichting
Audio Video en TV
advies PV-installatie (zonnepanelen (laten) installeren)
Kaarten
interieuradvies
verhuizen
Geen tijd om te koken? Bestel een quiche.
Likeurtjes
Etentje bij mij thuis
Heerlijke cakes en cupcakes in diverse smaken
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Kookles of workshop Indonesisch koken
Ovenschotels om thuis af te bakken
koken en bakken met stevia
popcorntaart
Vegetarisch koken
Sligro groothandel
Likeurtjes
Hobby-kok
Volkoren gebak en appeltaart biologisch (suikervrij)
hartig brood
eieren en moestuingerei
jam
aanschuiftafel - etentje bij Hilleke
(biologische) taarten
Indonesisch koken
koken
koken
Cake bakken
taarten bakken
(vegetarisch) koken
bakken of koken
koken
Dvd's te leen of te koop.
fotografie
dvd films
Cursus photoshop
filmen
loopkrukken
verf -lak
Huisdierenoppas voor bv. katten en honden
Kattenoppas
dierenoppas
Verzorgen huisdieren
verzorgen huisdieren Tongelre-Stratum-Centrum
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Praktische hulp.
huishoudwerkzaamheden
Opruimcoach
hulp bij van alles en nog wat
herinrichten van uw interieur
Poetsen
Huishoudelijke klussen
wassen en strijken
incidentele poetshulp
verstelwerk
Verstelwerk
1 paar nieuwe dameschoenen met hak
kleding verstellen naaien
carnavalkostuums maken
theaterkostuums maken
Timmerwerken
voor allerlei klussen in en om het huis
Fietsreparatie aan huis
Schilderen, laminaat leggen en andere klusjes
simpele klussen in huis
Lichte klussen in huis
klusjes
Allerhande klussen
klussen in en om huis
www.houtvanhaar-eindhoven.nl
Mozaiek op maat laten maken
naaiklussen
Houtbewerken
metaalbewerken
Glas in Lood -jaren 30-ramen etc
behangen
Schilderen in de vrije natuur
Luxe blanco verjaardagskalenders A3 formaat
Originele handgemaakte cadeautjes
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Mandala's geweven
servetten vouwen
Textiel en kleding vermaken en opleuken
personal shopper/ stylist
kinderfeestjes en creatieve worksjops
Logo of ander grafisch ontwerp
kunstwerk van blik
diverse creatieve huis-tuin en keuken spulletjes
tassen maken
sieraden maken
Borduren: Een eigen foto geborduurd hebben /een pakket niet afgemaakt?
origami van geld - leuk(er) om te geven
Model/dansen
quilt maken
kussen meditatiekussen maken
grimeren/bodypaint
maskers maken
theater- en drama-les aan kinderen
edelsmid, zilveren sieraden, reparaties
Glas(kunst) in Lood
Wandelen
Meditatie.
Bronmassage
Ontspanningsmassage
Cadeaubon voor massagebehandeling
Ko Bi Do massage
Haar knippen dames; heren met de tondeuse.
Reading
Healing en Reiki
thaise yoga massage
Afslankmassage
Therapeutische voetrelaxmassage
holistische massage
Metamorfosemassage
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Ontspannende voet- of handrelaxmassage
Egyptian Healing
Oorkaarsen behandeling
richting gevende therapeutische gesprekken
Massage
Haptonomie
Touch for Health
Magnetiseren mens/dier
Sensitieve therapie
Massage
massage
oorreflex massage
helende reis volgens Brandon Bays
verwenzorg
kinder oppas
bij het begin van opvoeden
Oppassen
Oppas voor kinderen
poespas
oppas en/of begeleiding
op kinderen passen
Ondersteuning bij het organiseren van een feest of evenement
Assistentie bij Orde in de chaos
Opruimcoach
Opruimcoach
Helpen/organiseren/koken voor feestjes en/of events.
opruim -en opbergadvies
Klussen in en om het huis
Fiets onderhoud
Electrische apparaten, enz.
electromechanische apparaten
Glas in lood reparatie/restauratie
klokken repareren
fietsreparatie/verkoop
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schilderwerkzaamheden.
Schilderwerkzaamheden
Schilderen
verven
schilderen
Theater stukjes
coaching
Promotie werkzaamheden voor Lets kring in Best
Workshop kennismaking enneagram
Enneagram interview
spiritueel / magnetiseer consult
psycho-sociale hulpverlening
Fictie schrijven
Speeches, gelegenheids-gedichten en andersoortige teksten (sinterklaas
Vertaler Engels-Nederlands & Nederlands-Engels
Sollicitatiebrieven
Wervende teksten op professioneel niveau
Franse les
Tekstschrijver/ Interviewer
vertalen/tolken frans-nederlands-frans
Tuinonderhoud
hakselaar te leen
Je kamer buiten....
tuinontwerp maken
planten
verhuur apparaten
Grondboor
plastic bakjes
Statafel
keukenspullen te huur
statafel te huur
spirituele boeken
decoratie- en feestartikelen te leen
uitleen verkleedspullen
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auto met chauffeur. Prijs per uur plus benzinekosten
Chauffeuren (rijbewijs a t/e)
Vervoer
Transport
uit en thuis service met auto
chauffeuren
chaufferen, auto lenen
Vervoer in auto met chauffeur
vervoer met auto ford Ka
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