
Deze bon is geldig, zolang de voorraad strekt, tot en met  28 februari 2009, 
bij afgifte van deze volledig ingevulde bon. Niet cumuleerbaar met andere 
kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Slechts 1 bon per aankoop.
Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van Vum NV (Klantendienst, 
Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden) voor direct marketing doeleinden. Zo 
kunnen wij u op de hoogte houden van interessante voordelen. Wenst u dit
niet? Omcirkel dan: neen. Wij kunnen uw gegevens, uitgezonderd uw 
e-mail, telefoon en gsm, ook doorgeven aan andere bedrijven. Wenst u 
dit niet? Omcirkel dan: neen. U kunt uw gegevens steeds raadplegen, 
verbeterenof schrappen. Bij elke e-mail kunt u zich uitschrijven. (wet 
op de privacy van 8/12/1992, wet op de e-handel van 11/03/2003). 

Met haar drie boeken over seksualiteit heeft Goedele Liekens taboes doorbroken. 
Dankzij ‘Het vaginaboek’ werden vele vrouwen trots op hun intiemste vriendin, 
‘Haar penisboek’ hielp alle misverstanden, fabels en taboes over zijn beste vriend 
de wereld uit en in ‘Ons seksboek’ deed Goedele uit de doeken hoe man en vrouw 
samen optimaal samen van seks kunnen genieten.
Deze drie boeken werden nu gebundeld in één ultieme luxe-editie ‘Haar seksbijbel’, 
het complete boek over seks.

Print deze bon uit en u ontvangt bij Standaard Boekhandel dit boek voor 
maar 15,95 euro i.p.v. 29,95 euro.  
Deze actie is geldig, zolang de voorraad strekt, tot en met 28 februari 2009.

Voornaam 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6      ❏  M    ❏  V

Naam 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6

Straat 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6 Nr. 6d7d7d7d6  Busnr. 6d7d7d7d6

Postcode 6d7d7d7d6    Gemeente  6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6

Tel.  6d7d7d6 - 6d7d7d7d7d7d7d6                  Geboortedatum  6d7d6 - 6d7d6 - 6d7d7d7d6

Gsm  6d7d7d7d6 - 6d7d7d7d7d7d6

E-mail 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6

Welke kranten worden in uw gezin wel eens gekocht en hoe vaak per week?

krant 1: 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6  hoe vaak koopt u deze krant?  ❏ keer per week

krant 2: 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6  hoe vaak koopt u deze krant?  ❏ keer per week

krant 3: 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6  hoe vaak koopt u deze krant?  ❏ keer per week

Op welke krant bent u geabonneerd?   6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6

15,95 
euro
i.p.v.

29,95 euro

‘Haar Seksbijbel’ 
 van Goedele Liekens
 zaterdag 7 februari bij De Standaard voor maar 15,95 euro


