
Deze actie is alleen beschikbaar voor bladen met een oplage van 300 exemplaren of meer

Kerstactie: GRATIS Dinerbon!

Help bij onze kerstdrukte...
Voor kerst brengen veel van onze klanten 
een editie uit. Zóveel dat wij extra kosten 
moeten maken voor tijdelijk personeel en 
extra machines. Liever sparen we dit geld uit 
en geven we het terug aan u. 

...en ontvang een dinerbon! 
Daarom geven we een gratis dinerbon als u 
helpt deze kerstdrukte beter te spreiden. Als 
u gebruik wilt maken van deze actie, levert u 
net iets eerder of later uw editie aan.   

Of kies een ander cadeau
In plaats van een dinerbon kunt u ook kiezen 
voor een kerstpakket, donatie aan het 
Oranje Fonds of storting aan uw vereniging.  

Lees verder op de achterkant Q 
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Kerstactie: GRATIS Dinerbon!

Stuur uw kersteditie een maand voor kerstmis
U ontvangt uw cadeau als u precies een maand voor   
kerstmis aanlevert, dus op 25 of 26 november.    
Uw opdracht wordt dan binnen de normale    
levertijd gedrukt en de exemplaren worden     
ruim voor kerst afgeleverd.    

Of maak er een nieuwjaarseditie van
U ontvangt het cadeau ook als u later aanlevert,  
namelijk in de week voorafgaand aan kerst  
op 18 t/m 22 december. De aflevering van uw blad  
is dan volgens de normale levertijd rond de jaarwisseling.   

Vul vooraf het formulier in op onze website 
Het aantal cadeaus is beperkt (op = op). Vul vooraf het formulier 
op www.bladnl.nl/kerstactie in om aan te geven welk cadeau 
u kiest en om uw cadeau te reserveren. Bij het formulier staat 
hoeveel cadeaus er op dat moment nog beschikbaar zijn.  

En verder...
De waarde van het cadeau kan per jaar verschillen. Kijk op onze 
website voor de waarde in het huidige jaar. Deze actie is alleen 
beschikbaar voor bladen met een oplage van 300 exemplaren 
of meer. Als u geen gebruik wilt maken van deze cadeau-actie 
dan kunt u natuurlijk gewoon op de datum van uw eigen keuze 
aanleveren. Ook dan geldt de normale levertijd, ondanks de 
drukte. 

www.bladnl.nl/kerstactie
Vragen? Bel of mail ons:
030-2416975 
info@bladnl.nl


