
Bedankbriefjes 
Eenmalige machtiging

55% korting op alle formaten 
canvasdoeken!

Kortingscode: DGCA55

Ga naar:
fotocadeau.nl/clubactie/canvas 

Bedankt voor je steun!
Een lot kost €3,-. Het  
bedrag wordt eenmalig  
van je rekening afgeschreven. 

Dit is geen lot.
Jouw lotnummer(s) vind je op je 
bankafschrift en ontvang je per e-mail. 

Kijk voor het prijzenpakket en de  
trekkingsuitslag (vanaf 10/12/2020) 
op clubactie.nl

Hoofdprijs 
E100.000,-
Trekking 9/12/2020 te Tilburg 

2020

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting 
Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), 
waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel 
is, een vergunning verleend op 6 december 2016 
onder kenmerk: 10293. Voor meer informatie: 
ssnl.nl. Speel bewust. 18+

80% 
gaat naar 
  de club

Stap aan boord van de luxe cruiseferry van 
DFDS en vaar in stijl naar Groot-Brittanië. 

Kies voor een stedentrip Newcastle óf neem 
je auto mee voor een roadtrip door 

Noord-Engeland of Schotland.

Ga voor kortingsacties en voorwaarden
 www.dfds.nl/clubactie 

Geniet van een MiniCruise 
of roadtrip
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