
Kortingen voor GOED Donateurs 
 

De kortingen worden verstrekt via een kortingscode en op naam van de 

donateur. Ieder bedrijf heeft zijn eigen voorwaarden.  

De kortingen zijn 1 jaar geldig, echter sommige bedrijven bieden een eenmalige korting aan. 

Bedrijven waar je korting kunt krijgen worden hieronder vermeld. Periodiek zullen er 

ook andere leuke promoties worden aangeboden.  
 

MEESTERMAX 

Meester Max verzorgt online Nederlandse lessen aan expats in binnen- en buitenland. Wanneer je 

behoefte aan maatwerk hebt, ben je bij Meester Max aan het juiste adres. Wij bieden dus geen kant-

en-klare lespakketten aan. Wij onderzoeken iedere unieke situatie en bieden een aanbod op maat. 

De bevoegde, talentvolle en gepassioneerde docenten van Meester Max zorgen ervoor dat jijzelf, je 

partner, je zoon of je dochter eindelijk efficiënt de Nederlandse taal gaat leren. 

Kortingscode: MEESTERMAXVOORGOED-2021 
Voorwaarden: 10% korting op de eerste strippenkaart die wordt aangeschaft. 

EQ-Counseling 

EQCounseling en coaching, voor emotionele ondersteuning van Nederlanders in het buitenland. Je 

hart luchten in je moedertaal, maakt een wereld van verschil.  

Kortingscode: eqgoedw25 

Voorwaarden: Eenmalige korting van € 25.00  
 
Studiekeuze Top3 
 
Jacqueline Naaborg is online studiekeuzebegeleider en helpt Nederlandse jongeren die in het 
buitenland zijn opgegroeid en teruggaan naar Nederland voor de studie. Tijdens haar begeleiding 
krijgen jongeren meer inzicht in hun gedrag, motivatie en talenten zodat zij een passende opleiding 
kunnen kiezen en daar vol enthousiasme en zelfvertrouwen aan starten. 
 
Kortingscode: StudiekeuzeTop3NIHB 
Voorwaarden: 15% korting op studiekeuze begeleiding 
 
Academie voor Counseling and Coaching 
 

Via een e-platform word je opgeleid tot Professioneel Counselor. De covid-19 periode bracht ons in 
contact met nieuwe mogelijkheden van communiceren in counseling. We werden uitgedaagd om de 
opleiding in een andere vorm te gieten. Het programma is gelijklopend met het reeds lang (15 jaar) 
bestaande Counselor programma. Je leert alle nodige vaardigheden als counselor en je krijgt heel 
veel ruimte om jezelf en jouw bewustzijn te leren ontdekken. De trainer is volledig online aanwezig 
tijdens de ganse lesdag.  
 
Kortingscode: GOEDkorting 
Voorwaarden: 10% korting (€ 159!) op onze opleiding 

https://meestermax.nl/
https://eqcounseling.nl/
http://www.studiekeuzetop3.nl/
http://www.studiekeuzetop3.nl/
https://coachingcounselling.be/eerste-jaar/online-counsellor-opleiding/


 
TheHollandShop 
Wereldwijde verzending, goede service en lage prijzen, dat is The Holland Shop! We bestaan 
inmiddels ruim 14 jaar dus u bestelt vertrouwd alle Hollandse lekkernijen zoals satésaus, 
stroopwafels, drop en natuurlijk ontbijtkoek. Wij leveren verder een groot aantal producten van o.a. 
Unox, Conimex, Knorr, DE, Calvé en natuurlijk koffiepads van diverse merken waaronder AH en 
Senseo.  
Kortingscode: stichtinggoed (in te vullen bij cadeaubon toevoegen) 
Voorwaarden: 10% per bestelling vanaf € 25 
 
Mondi.nl 
Mondi is een organisatie die opkomt voor de belangen van haar voornamelijk Belgische en 
Nederlandse leden en hen voorziet van praktische en preventieve informatie om succesvol een 
(tweede) woning in het buitenland of een recreatiewoning in Nederland aan te schaffen. Ook na de 
aankoop (bijvoorbeeld bij juridische en fiscale aspecten, nalatenschap, verandering wet- en 
regelgeving) en bij verkoop (legalisering, verkoopbegeleiding, zoeken en selecteren bonafide 
makelaar) kunnen leden een beroep op Mondi doen. Korting 20% op eerste jaar lidmaatschap. 
Kortingscode: GOED 
Voorwaarden: 20% op lidmaatschap eerste jaar 
 
TopBloemen.nl 
Dé nummer 1 in bloemen zorgt ervoor dat de klant het boeket naar zijn/haar smaak vindt en dat een 
van de vijfhonderd lokale bloemisten deze persoonlijk naar hen toe brengt. Topbloemen.nl scoort 
met meer dan 150.000 beoordelingen een 9 als gemiddeld cijfer en is door KASSA als beste getest. 
De kwaliteit van de bloemen en de snelheid van bezorgen vallen veel mensen op. Zo is 
Topbloemen.nl de afgelopen jaren de vaste bloemensponsor geworden van All You Need Is Love 
(televisieprogramma met Robert ten Brink) en De Leukste Moeder Van Nederland (programma van 
radiozender 100%NL).  
Kortingscode: € 5.00 per bestelling 
Voorwaarden: De kortingscode kan via email aan contact@stichtinggoed.nl aangevraagd worden. 
 
Squla 
Met Squla kunnen kinderen spelenderwijs leren. Dagelijks helpen de spellen vele kinderen om te 
oefenen met diverse vakken. De educatieve spellen zijn vrijwel op ieder device te spelen. 
Kortingscode: DiscNB10 
Voorwaarden: 10 Euro korting, alleen geldig op een jaarabonnement 
 
Dutch Club Online 
Dutch Club Online is dé plek waar jouw kind samen met leeftijdsgenootjes wereldwijd, super toffe 
activiteiten kan volgen onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten. 
Korting: Neem eerst even contact op 
Voorwaarden: 5% korting 
 
 

 

 
 

https://thehollandshop.com/nl/
http://www.mondi.nl/
http://www.topbloemen.nl/
mailto:contact@stichtinggoed.nl
https://www.squla.nl/
https://dutchclubonline.com/

