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Elles van Velzen @EllesvanVelzen · Jul 29

@ingnl @Love_Exchange Mooie commercial :) alleen.. mis alleen nog wel de
polyamoreuze relatie!









ING Nederland @ingnl · Jul 29
@EllesvanVelzen @Love_Exchange Thanks Elles! ^Britt









Arianeg @ArianegAriane · Jul 29
@ingnl @Love_Exchange Wat een pub.Fantastic.I love it.









ING Nederland @ingnl · Jul 29
@ArianegAriane @Love_Exchange Thanks for sharing! ^Anika
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Kaas de Vies @KaasdeVies · Jul 29

.@ingnl @Love_Exchange Als dat zo is, waarom mochten jullie van USA niet
'dealen' met Iran?









Angelique Gouweleeuw @HELLO4310 · Jul 28

@ingnl @Love_Exchange En zo is het maar net, kappen er mee om andere te
beoordelen iedereen is gelijk.
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Peter Koeman @koemanpeter · Jul 28
@ingnl @Love_Exchange oranje is het nieuwe roze?
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the devil him zelf @Chatgek · Jul 29

@ingnl @Love_Exchange ook extreem rechts verdiend de vrijheid .anders is er
voor geen van alle vrijheid ;)









Euromast @Rochus010 · Jul 28

@ingnl @Love_Exchange leuke promo, inmiddels wel de centjes uit
Griekenland gehaald? OranjeisINGriekenland is 1400 euro p/p. gratis drank?









Euromast @Rochus010 · Jul 28

@ingnl @Love_Exchange En nu HSBC in Turkije overnemen is ook niet spot
on qua timing, gezien de Koerden. ING heeft niks met oranje. #PVV









Future Babylon @future_babylon · Jul 28

@ingnl @Love_Exchange Wordt geen lid van de ING of zeg je abonnement of,
want de volgende keer bij het pinnen vragen ze om een blowjob.









Pavlos_2 @Paulus_2 · Jul 28
@ingnl @Love_Exchange #block









Josefine @sjossfin · Jul 28
@ingnl @Wemmy12492824 @Love_Exchange hey it's actually true, I totally
agree









Judith Posthumus @19judith80J · Jul 28

@ingnl @Love_Exchange medewerkers die zichzelf mogen zijn leveren betere
prestaties,en daar hebben wij als klant alleen maar profijt van









Future Babylon @future_babylon · Jul 28
@19judith80J @ingnl @Love_Exchange Kunt u dat even met feiten
ondersteunen?









Judith Posthumus @19judith80J · Jul 29
@future_babylon @ingnl @Love_Exchange uit ervaring weet ik dat als ik al
medewerker goed in mijn vel zit, de klanten dit positief merken















Future Babylon @future_babylon · Jul 29
@19judith80J @ingnl @Love_Exchange anekdotische ervaring is geen
empirisch bewijs
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