
Deze bon is geldig, zolang de voorraad strekt, tot en met 21 november 2009, bij afgif te van deze volledig ingevulde bon. Niet cumuleerbaar 
met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Slechts 1 bon per aankoop. Ik geef hierbij toestemming aan De Standaard om mijn 
persoonsgegevens te gebruiken (wenst u dit niet omcirkel dan: neen) en te delen met de andere bedrijven van de Corelio-groep (wenst u dit 
niet omcirkel dan: neen) of door te geven aan derden (uitgezonderd e-mail, geboortedatum en gsm) (wenst u dit niet omcirkel dan: neen) . 
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beschik ik over een recht van toegang, van verbetering en van verzet m.b.t . mijn persoonsgegevens. 
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via eenvoudig verzoek gericht aan de Corelio-klantendienst, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. 
Voor meer informatie betref fende de Corelio-groep zie www.corelio.be, mail naar onlineservice@corelio.be. of schrijf naar voorvermeld adres.

Grenzeloos, een reis langs het IJzeren Gordijn

Twintig jaar geleden viel de Berlijnse Muur. In Grenzeloos reizen Peter Jacobs, journalist van 
De Standaard, en Erwin De Decker, freelance toeristisch journalist, langs de voormalige grens 
tussen West- en Oost-Europa, op zoek naar sporen van het IJzeren Gordijn. Hun reis gaat 
van Lübeck aan de Oostzee tot Trieste aan de Middellandse Zee. Ze hebben aandacht voor 
‘Ostalgie’, nieuwe natuurgebieden in wat ooit de sperzone was en bijzondere plekken die op 
ontdekking wachten.   

Knip deze bon uit en u ontvangt bij Standaard Boekhandel dit boek voor maar 
12,95 euro i.p.v. 24,95 euro.   
Deze actie is geldig, zolang de voorraad strekt, tot en met 21 november 2009.

Voornaam 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6      ❏  M    ❏  V
Naam 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6

Straat 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6 Nr. 6d7d7d7d6  Busnr. 6d7d7d7d6

Postcode 6d7d7d7d6    Gemeente  6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6

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

Gsm  6d7d7d7d6 - 6d7d7d7d7d7d6

E-mail 6d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d7d6

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

9,95
euro

i.p.v. 
24,95 euro

12,95 euro
i.p.v. 24,95 euro 


