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In deze informatiebrief informeren we u graag over de nieuwe ontwikkelingen rondom de
Laura Fauteuil, met onder meer informatie over:
de laatste prototypes
het bestelproces
het label
de Laura brochure

hand gemaakt, heerlijk zacht en knuffelbaar
De laatste Prototypes
Vorige week [5] is Ahrend begonnen met het maken van een vijftal prototypes. Hiermee
wordt juiste ervaring opgedaan welke nodig is om deze handgemaakte fauteuil netjes af
te leveren. Als alle stoelen aan de eisen voldoen kan de officiële productie van de Laura
Fauteuil beginnen. Hiermee komt het langverwachte moment van productie erg dichtbij.
- Het doel is om eind februari de eerste Laura Fauteuils te kunnen produceren. -

Het bestelproces
De financiële afhandeling heeft meer tijd nodig dan idealiter gewenst om het bestelproces
goed te regelen. Wij als ANBI stichting (een goed doel) mogen geen spullen verkopen. Dit
is een voorwaarde welke door de belastingdienst is opgelegd. Tevens vindt de overheid
het nodig BTW te heffen over de productiekosten. Om dit alles goed te regelen is tijd en
veel energie nodig.
Gelukkig is het bijna voor elkaar, wordt de Laura Fauteuil door Ahrend volledig duurzaam
met de hand gemaakt vanuit maatschappelijk belang (zonder hieraan te verdienen) en
krijgen wij, Stichting Project Laura, een donatie van u welke door aanschaf van de fauteuil
direct wordt overgemaakt.

Uitvoerbaar in alle wensen
Het label
Een laatste punt van aandacht is de fabricage van het label die aan de Laura Fauteuil zal
komen. Een mooi stukje stof waarop naast de naam "LAURA" het veelzijdige gebruik van
de fauteuil wordt uitgebeeld heeft onze voorkeur. Zie een voorbeeld bovenaan deze
informatiebrief.
Of blijft het bij een stukje met daarop alleen LAURA? Hierover moeten we nog beslissen.

De Laura brochure
Bij de Laura Fauteuil hoort een verhaal. Een ieder die deze informatiebrief ontvangt wel
bekent. Om ons verhaal beter te verspreiden en om zoveel mogelijk aandacht rondom
Laura haar verhaal te creëren zijn we momenteel samen met Ahrend bezig om hiervoor
een aantal middelen te ontwikkelen. Onderdeel hiervan is de Laura brochure, waarin
aandacht wordt gevraagd voor een aantal punten:
Ten eerste en gelijk het moeilijkste, 'wie en hoe was Laura', dan
waar is Laura aan overleden en waarom weet niemand dat dit mogelijk was,
iedereen moet dit weten, daarom
met Laura's ontwerpschets van de stoel begon het idee van een 'groots' project en
oprichting van de stichting
met als resultaat een nieuwe zitbeleving in een Fauteuil van uniek design en een
belangrijk verhaal.
Bekijk Laura's designfilosofie in het artikel en video van de Telegraaf via deze link.

Laura Fauteuil - prijs € 595
We hopen dat we met deze informatiebrief brandende vragen hebben beantwoord. Heeft
u nog eventuele vragen, suggesties of ideeën dan horen we die heel graag, laat het ons
weten: secretaris@stichtingprojectlaura.nl

Share

Tweet

+1

Volg ons

Bestellen!

Steun ons!

Voor het online zetten van het bestelformulier wachten we nog op het juiste
order- en rekeningnummer. Voor andere
vragen niet besproken kunt u contact
opnemen met:
spl@stichtingprojectlaura.nl

Doe een donatie
Word ambassadeur
Like ons op Facebook

donatie stichting

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@stichtingprojectlaura.nl toe aan uw adresboek.

