
niet goed leesbaar? klik hier

 

 

Meld een nieuw PV lid aan en WIN!

Maak een collega lid en profiteer allebei!

Wie vóór 1 augustus 2012 een nieuw UT-kringlid aanmeldt via dit formulier, maakt kans op twee

entreekaarten voor Walibi Holland of Movie Park Germany. Zo laat jij jouw collega kennis maken met al het

voordeel op Wegnahetwerk.nl en heb jij straks misschien wel twee entreekaarten in huis voor een spannend

attractiepark!

Stap 1: Overtuig je collega

Wie wil nou niet al dat voordeel op attractieparken, wellness, theater, concerten, reizen, evenementen en

veel meer? Voor slechts 0.045% van het bruto salaris ben je al lid van de Personeelsvereniging UT-Kring!*

Je krijgt hiermee onbeperkte toegang tot Wegnahetwerk.nl, waar de kortingen oplopen tot 60%. Daarnaast

kun je deelnemen aan alle PV activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd, waar je ook je collega's op een

verrassende manier beter leert kennen.

Stap 2: Meld je collega aan

Klik hier en vul het formulier in om een nieuw UT-Kringlid aan te melden. De rest gaat vanzelf! Half augutus

worden de winnaars bekend gemaakt.



Voorwaarden

Het nieuwe UT-kringlid dient de intentie te hebben minimaal één jaar lid te blijven. De entreekaarten worden verloot onder de
bestaande én nieuwe UT-kringleden. Onder de leden worden zes keer twee kaarten voor Walibi Holland verloot, evenals zes keer
twee kaarten voor Movie Park Germany. De actie is een initiatief van de Personeelsvereniging UT-Kring. Over de uitslag van de
verloting kan niet worden gecorrespondeerd. *De contributie zal minimaal € 0,50 en maximaal € 2,30 per maand bedragen. Kijk voor
meer informatie op www.utwente.nl/ut-kring.

 

 

Voor vragen over de aanbiedingen of over het inloggen op de website kunt u contact opnemen met de

klantenservice via klantenservice@wegnahetwerk.nl of bel 070-3907904

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer of op een ander e-mailadres ontvangen? Klik dan hier om je af te melden

of je adres te wijzigen.

 


