Een visie. Een dienmodel in plaats van een verdienmodel
Yellow Motor Oil: Minder olie verversen. Minder verbruik
“Eindelijk een technologie die uw motor echt beschermt, geproduceerd in
Nederland, in innovatief Arnhem. Hiermee streven we naar 50% minder
olie verversen in Europa. Tel uit de winst op uw kosten en het milieu.
Daarnaast kunt u ook maar liefst 10% of meer brandstof als benzine en
diesel besparen.
Alleen al in Nederland verbruiken we per maand 400.000.000 liter
benzine. Er is dus zoveel te winnen lieve mensen..…”
Wilibrordus van der Weide. Een heldere visie
“Mijn visie is om een duurzaam topproduct als dien model, niet als
verdienmodel op de markt te brengen. Ervoor te zorgen dat we al die
miljoenen olieverversingen in Europa met 50% gaan reduceren. En
daarnaast nog eens tenminste 10% brandstoffen besparen.
Want: De enorme verspilling van olie en brandstof in
verdienmodellen heeft elk jaar een enorme impact op het milieu.
Als wij praten over economische voortgang en groei dan moeten we
realiseren dat de natuur daar onder leidt. Verpakkingen en producten
zouden sneller afbreekbaar/herwinbaar moeten zijn en als dit niet lukt is
er een noodzaak om plantaardige grondstoffen te gebruiken.
“Het is daarbij stuitend dat in vele landen het olie verversen gepromoot
wordt als een soort ritueel. Wat is het doel hiervan? Snel geld verdienen
terwijl het nog niet eens nodig is om de olie te verversen, althans dat vind
ik na mijn ondrzoeken. Voor afgewerkte olie en oliefilters geldt daarbij dat
dit afval moeilijk te recyclen is en er in vele landen helemaal geen
interesse is om er wat dan ook mee te doen”.
“Als oprichter van Yellow Agro ben ik een visionair op het gebied van de
duurzame landbouw. Het is mijn missie om bij te dragen aan een
duurzame circulaire landbouw worden, waar duurzame oplossingen/
producten aangeboden worden. De Yellow Miracle Oil olie is daarbij puur
een dien model, het voorbeeld van hoe het echt moet om verder te
kunnen met de enige planeet die we hebben.
De Yellow Miracle Oil: De rentmeesterschapsgedachte staat
voorop.
Tijdens mijn jarenlange verblijf en werk in verschillende delen van de
wereld, heb ik de vele facetten van motorolie onder de loep genomen. Dat
resulteerde in een hoop ´WAAROMS?´.

*Waarom kunnen we bijvoorbeeld niet minder olie verversen?
*Waarom kunnen we niet meer afbreekbare hoogwaardige motor oliën op
de markt brengen?
*Waarom kan een deel van onze motor olie niet plantaardig zijn?
Zeven jaar lang heb ik hierin in verschillende landen onderzoek naar
gedaan. Er is een jungle van oliemerken, prachtige verpakkingen en
slogans. Zelf concludeer ik dat gangbare oliën alleen een basisproduct,
een ´vulmiddel´ zijn.
Yellow Miracle Oil” is geen vulmiddel maar een wrijvings verlagend
beschermmiddel voor de draaiende metalen delen in uw motor. Het
‘werkt’ niet op de olie. Het ‘werkt op ‘de metallieke wrijving tussen de
onderdelen.
Miracle Yellow Oil type I en II.
U hoeft alleen maar 0.25 liter (flacon) aan uw motor toe te voegen op een
carter inhoud van vier tot vijf liter olie wat overeenkomt met circa 5 %
van het totaal.
Vanwege de betere levensduur van het product raden we u aan om
synthetische olie als basisolie te gebruiken. Dat scheelt in elk geval al
direct het gebruik van fossiele olie. Omdat u vervolgens de olie anderhalf
keer langer kunt gebruiken voor het verversen. gaat u daarbij zelf actief
bijdragen aan een beter milieu. U zult daarbij ook al heel snel zien dat de
loopeigenschappen van de motor en-of transmissie aanzienlijk verbeteren
en dat het brandstof verbruik significant daalt.
“Met de twee types ‘Yellow Miracle Oil’ (I en II) kan ik voldoen aan zowel
de particuliere als de zakelijke markt. De testen die we hebben uitgevoerd
op bijvoorbeeld “Extreme Pressure (E.P. norm U.S.A.)” laat de
superioriteit zien van onze producten”.
De plantaardige component
“Het geheim achter de Yallow Miracle Oil is dat er in het product een
hoeveelheid sterk opgewaardeerde koolzaadolie verwerkt is waardoor wij
kunnen claimen dat het product deels biologisch is. Onze verwerkte
plantaardige koolzaad olie is 95% afbreekbaar. De ontwikkeling en het
gebruik van deze plantaardige olie is onderdeel van onze visie om een
deel van onze motor beschermingsolie te halen uit de duurzame
landbouw. Door een unieke bewerking is de koolzaad olie is het geschikt
om toegevoegd te worden aan de rest van ons product”.
“Voor meer informatie en de vele voordelen die Yellow Miracle Oil u biedt,
nodig ik u aan eens rustig rond te kijken op de website. Ik hoop dat u
overtuigd bent van het

nut van mijn uitvinding en visie. Mocht u – zeker ook als fleetowner –
vragen hebben, dan beantwoord ik die graag”.
Met vriendelijke groet,
Willibrordus van der Weide
info@yellowagro.com

