
Tel. 123 - 1222223

Gsm 1223 - 122223

Geboortedatum  13 - 13 - 1223

Voornaam 122222222222222222222223 ❏  M    ❏  V

Naam       1222222222222222222222222222222222223

Straat       122222222222222222222223  Nr. 1223  Busnr.1223

Postcode 1223 Gemeente  122222222222222222222223

E-mail 1222222222222222222222222222222222223

Welke krant(en) leest u? 122222222222222222222222222223

Hoeveel keer per week leest u een krant? 1 per week

Bent u geabonneerd op De Standaard?      ❏  Ja      ❏  Neen

Spaarkaart

Reglement: zie www.standaard.be/vaneigens

Had u graag Vlaanderens geestigste familie nog eens
bij u thuis aan tafel gehad? Vaneigens! 

ZEGEL 1 ZEGEL 2 ZEGEL 3 ZEGEL 4 ZEGEL 5

Spaar nu voor de unieke dvd met alle afleveringen van Vaneigens.
Spaar tot en met 15 december 5 zegels uit uw krant voor de unieke dvd van Vaneigens. Als u een spaarzegel hebt gemist, gebruik
dan de reservezegel van vrijdag 16 december. Ga vóór 1 januari 2006 naar een Standaard Boekhandel in je buurt. Voor een volle
spaarkaart en maar 12,50 euro krijgt u deze unieke dvd mee. Wordt het dan weer even gezellig als toen? Vaneigens!

Bovenstaande gegevens kunnen worden opgenomen in het bestand van VUM nv, Gossetlaan 30 in 1702 Groot-Bijgaarden. Zo kunnen wij u ook in de toekomst op de hoogte houden van onze activiteiten. Wenst u dit niet, omcirkel dan: neen.
Wij kunnen uw gegevens, uitgezonderd uw e-mailadres, telefoon en gsm, ook doorgeven aan andere bedrijven met interessante informatie voor u. Wenst u dit niet, omcirkel dan: neen. U kan uw gegevens steeds raadplegen of laten 
verbeteren. Bij elke elektronische post die u van VUM zal ontvangen, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. (wet op de privacy van 8/12/1992, wet op de e-handel van 11/03/2003).
Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Niet geldig bij betaling met boekenbon.
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