
GEZINSBOND V.Z.W      WERKGROEP  LEDENVOORDEEL

                      

 

    ACTIE SPAAR EN WIN 2021
2000 EURO WAARDEBONNEN TE WINNEN

WIE KAN DEELNEMEN ?    Alle gezinnen van he

 
HOE KAN JE DEELNEMEN ?  Iedere afname van 

       als betaalmiddel bij aankoop van koopwaar….
                         =  één tombolakans

 
ACTIEPERIODE ?                   Deze actie omvat de periode van 1

 
DATUM TREKKING ?        maandag

                                … alle bestuursleden z
 

WAT MAG JE NIET VERGETEN ? gebruik je lidkaart waarmee je spaart zoals er veel 

                                        je kan alleen maar winnen!
 
 

DE WERKGROEP LEDENVOORDEEL WENST JE VEEL SUCCES 

 
 
 
 Sedert het invoeren van de lidkaart waarmee je spaart hebben reeds heel veel gezinnen

  gretig gebruik gemaakt van dit modern elektronisch spaarmiddel…
 

 Alle gratis leden 2021 en alle gezinne
of ontvangen binnenkort het spiksplinternieuwe  

 
 In dit bonnenboekje is vooraan een 

HANDELSZAKEN die korting geven op de lidkaart waarmee je spaart !
 

 BELANGRIJK: hoe meer je gebruik maakt van de 
hoe vlugger je voldoende gespaard hebt om een aantal afnames te doen!!!

 

Met deze 2 in de hand, krijg je korting in 

 

GEZINSBOND V.Z.W      WERKGROEP  LEDENVOORDEEL

                      Gewest Diksmuide

 

ACTIE SPAAR EN WIN 2021           
2000 EURO WAARDEBONNEN TE WINNEN 

 

 

 

 

Alle gezinnen van het gewest Diksmuide die lid zijn  
2020 én 2021. 

Iedere afname van €5 of meer van het gespaarde bedrag op je

als betaalmiddel bij aankoop van koopwaar…. 
één tombolakans waar € 10,00 rechtstreeks op je spaarkaart komt.

Deze actie omvat de periode van 1januari tot 31 december  20

maandag/dinsdag 1 en 2  maart  2021 om 19.30 uur .D

… alle bestuursleden zijn welkom om de trekking mee te volgen

gebruik je lidkaart waarmee je spaart zoals er veel 

je kan alleen maar winnen! 

 

DE WERKGROEP LEDENVOORDEEL WENST JE VEEL SUCCES 
 

Sedert het invoeren van de lidkaart waarmee je spaart hebben reeds heel veel gezinnen
gretig gebruik gemaakt van dit modern elektronisch spaarmiddel… 

en alle gezinnen die hun lidmaatschap voor 2021
of ontvangen binnenkort het spiksplinternieuwe  BONNENBOEKJE. 

In dit bonnenboekje is vooraan een actuele LIJST opgenomen van alle GEZINSVRIENDELIJKE          
HANDELSZAKEN die korting geven op de lidkaart waarmee je spaart ! 

JK: hoe meer je gebruik maakt van de DUBBELE KORTING-BONNEN
hoe vlugger je voldoende gespaard hebt om een aantal afnames te doen!!! 

Met deze 2 in de hand, krijg je korting in het gans

                  

GEZINSBOND V.Z.W      WERKGROEP  LEDENVOORDEEL 

Gewest Diksmuide 

             

n  van de Gezinsbond 

van het gespaarde bedrag op je kaart 

spaarkaart komt. 

31 december  2020. 

.Deze gaat digitaal door. 

mee te volgen! 

gebruik je lidkaart waarmee je spaart zoals er veel leden dit doen… 

DE WERKGROEP LEDENVOORDEEL WENST JE VEEL SUCCES !!! 

Sedert het invoeren van de lidkaart waarmee je spaart hebben reeds heel veel gezinnen-leden   

n die hun lidmaatschap voor 2021 betaalden, ontvingen 

opgenomen van alle GEZINSVRIENDELIJKE          

BONNEN uit het BONNENBOEKJE, 

ganse land!! 

 


