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ONS PRIJZENFESTIVAL
Speciaal voor KBO-leden!
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Ons ledenmagazine bestaat in
januari 2021 tien jaar en dat vieren we!

3x

1x

Zorgeloos genieten

In januari 2011 rolde de eerste Ons van de persen, het eigen ledenmagazine van KBOBrabant. Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder en wat is ons ‘kind’ al groot geworden!
Wijzer, veelzijdiger, omvangrijker en nog niet zo lang geleden voorzien van een fraai
nieuw jasje. We zijn er best trots op en willen haar tiende verjaardag graag met ú vieren.
Want zonder u, geen Ons.

1x

Samen met Ons Ledenvoordeel, partners en leveranciers pakken we groots uit met
‘Ons Prijzenfestival’. We geven meer dan 100 prijzen weg met een totale waarde van
ruim 22.000 euro! Van een e-bike, hotelcadeaubon, smartphones en radio’s tot een hometrainer, airfryers en vele
andere mooie prijzen. De trekking vindt plaats in januari 2021: de maand waarin we de tiende verjaardag van dit
magazine vieren.
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Veel succes en alvast veel plezier met uw prijs.
Wilma Schrover, directeur

25x

Ons Ledenvoordeel geeft meer dan 100 prijzen weg t.w.v. ruim € 22.000,-!
Het prijzenpakket dat Ons Ledenvoordeel samen met haar leveranciers ter beschikking
stelt is groots en gevarieerd. Er zijn 13 verschillende prijzen en in totaal liefst 106 prijzen te
winnen. Zo maakt u meer kans om te winnen.

Hoofdprijzen

• 1x E-bike van VIJOLI t.w.v. € 1.399,• 3x Hotelcadeaubon van All-Inn Hotels t.w.v. € 350,• 2x Draadloze steelstofzuiger van TurboTronic
t.w.v. € 299,95
1x Hometrainer van SportTronic t.w.v. € 299,95
2x DAB+ radio tafelmodel van Sangean t.w.v. € 289,3x Smartphone van Fysic t.w.v. € 239,3x Compacte DAB+ radio van Sangean t.w.v. €139,3x Airfryer van TurboTronic t.w.v. € 129,95
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• 3x Voorhoofdthermometer van Alecto t.w.v. € 99,-

Deelnem
en?
Schrijf u
nu in!

Online cursussen Seniorenpakket

Hoe werkt het?
•
•
•
•
•

Overige prijzen

• 50x Licentie 2 jaar System Mechanic PC

Als lid van KBO-Brabant is deelname aan Ons Prijzenfestival geheel gratis.
Schrijf u uiterlijk 31 december 2020 eenmalig en eenvoudig online in op www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival
Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging.
U dingt automatisch mee naar een van de prijzen in de trekking op 19 januari 2021.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden eind januari ook op de actiewebsite vermeld.

Herstel & Versnel van IOLO Technologies t.w.v. € 79,90

• 25x Online cursussen Seniorenpakket van Interplein
t.w.v. € 399,-

• 5x Jaarabonnement magazine Tuinseizoen van VIP
Media t.w.v. € 58,95

• 5x Jaarabonnement magazine Historia van VIP Media
t.w.v. € 59,95

GA NAAR WWW.ONSLEDENVOORDEEL.NL/PRIJZENFESTIVAL
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Kans maken doet u door de website www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival te bezoeken en u in te schrijven voor
het prijzenfestival. U abonneert zich daarmee ook op de digitale nieuwsbrief van Ons Ledenvoordeel. Zo kunnen we u
regelmatig informeren over interessante producten en diensten die we u als lid van KBO-Brabant met ledenvoordeel
kunnen aanbieden.

5x

Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met de klantenservice van Ons Ledenvoordeel via
(085) 486 33 63 of klantenservice@onsledenvoordeel.nl Wij helpen u graag!
Actievoorwaarden
• U dient op het moment van de trekking lid te zijn van
KBO-Brabant.

ons

•

Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht binnen een week
na de trekking, uiterlijk eind januari 2021.

•

Medewerkers van KBO-Brabant en Ons Ledenvoordeel zijn
uitgesloten van deelname.

•

Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, na heffing van
kansspelbelasting.

•

De winnaars van de prijzen worden op onpartijdige en
onafhankelijke wijze geselecteerd.

•

De volledige actievoorwaarden vindt u op de actiewebsite,
www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival

magazine voor senioren
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