Bedankbriefjes
eenmalige machtiging

2019

Dit is geen lot, maar een bedankbriefje. Je hebt de Grote
Clubactie gemachtigd om eenmalig een bedrag van jouw
rekening af te schrijven. Het lotnummer vind je binnenkort op
jouw bankafschrift. De lotnummers zijn geldig t/m 10 december 2020.
Een lot kost € 3,-. Daarvan gaat € 2,40 (= 80%) rechtstreeks naar
onze vereniging. We zijn erg blij met deze extra inkomsten!

Hoofdprijs

-€60

*

KORTING

3-daagse MiniCruise Newcastle
*Met deze bon ontvang je €12 korting p.p. op
het dagtarief >1m40 voor max. 5 personen op
bobbejaanland.be met actiecode clubactie019.
Geldig tot en met 30/06/2020. Deze bon is
niet geldig op uitverkochte en niet-reguliere
parkdagen (zie bobbejaanland.be) of in combinatie
met voorverkooptickets of schoolreizen en
groepsuitstappen. De bon is niet terugbetaalbaar,
noch cumuleerbaar met andere acties/promoties.

geldig tot 31-12-2020

De trekkingsuitslag is vanaf 12 december 2019
te bekijken op clubactie.nl. Hier vind je ook het
volledige prijzenpakket. Prijswinnaars ontvangen
automatisch bericht binnen 6 weken na de trekking.

55% korting op alle formaten
canvasdoeken!

Ga snel naar de website en bestel jouw foto op canvas!
www.fotocadeau.nl/grote-clubactie/canvas
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bobbejaanland.be met actiecode clubactie019.
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niet geldig op uitverkochte en niet-reguliere
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met voorverkooptickets of schoolreizen en
groepsuitstappen. De bon is niet terugbetaalbaar,
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Meer informatie en reserveren:
www.dfds.nl/clubactie

Gebruik code:
Club2020

Trekking 11 december 2019 te Tilburg

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+

De perfecte combinatie van cruisen en een
stedentrip. Geniet van de faciliteiten aan boord,
overnacht in een comfortabele hut en ontdek
het veelzijdige Newcastle!

€5,korting

E 100.000,-

De trekkingsuitslag is vanaf 12 december 2019
te bekijken op clubactie.nl. Hier vind je ook het
volledige prijzenpakket. Prijswinnaars ontvangen
automatisch bericht binnen 6 weken na de trekking.

Met 50% korting al vanaf € 49 p.p.
Geldig t/m december 2019 o.b.v. beschikbaarheid

geldig tot 31-12-2020

55% korting op alle formaten
canvasdoeken!
• Gebruik de code: DGCA55
• De korting is te gebruiken op al onze formaten
• Niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen
• Geldt niet voor verzendkosten
• Geldig t/m 13 september 2020
Ga snel naar de website en bestel jouw foto op canvas!
www.fotocadeau.nl/grote-clubactie/canvas

Kortingsbonnen

DEURZEGEL

Bevestig deze
met plakband
aan jouw deur.
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Dankzij jouw bijdrage beleven wij nog meer mooie
momenten op de vereniging! Jouw inzet is goud waard;
nu zijn we weer een stapje dichter bij het bereiken van
onze clubdoelen.
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Bedankt!
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