
JA, ik teken in op het nieuwe, voordelige Cultuurpack van De Post. 

Ik kies voor:

❏ Overschrijving: stuur me een formulier 
❏ Visa/Mastercard/Amex-nr.:         -         -        -          Vervaldatum:    /     

Datum: _ _ / _ _  / _ _   Naam:......................................................Voornaam:.....................................................................Geboortedatum _ _ / _ _  / _ _ m/v

Straat:......................................................................... nr:...........................Postcode:............................. Gemeente:.............................................................  

e-mail:......................................................................................... Tel.: +32....................................................... Handtekening: ............................................... 

Stemt u ermee in dat uw e-mailadres door De Post gebruikt wordt om informatie te geven over haar producten en diensten  ❑ ja ❑ nee
Uw gegevens worden door De Post verwerkt, voor het beheer van uw (pre)contractuele relaties met De Post en/of een van haar partners, de controle van de verrichtingen en om u te informeren over de producten en diensten die De Post uitbrengt 
en/of verdeelt, om ze mee te delen aan organisaties van de groep van De Post of aan de organisaties waarvan de producten en diensten door De Post worden verdeeld, met hetzelfde doel. Indien u zich wenst te verzetten tegen een van
deze 2 laatste fi naliteiten, kruist u het vakje hieronder aan, of laat u ons dat weten door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een bewijs van uw identiteit te versturen naar De Post, Dienst Privacy, PB 5000, 1000
Brussel. U kunt via deze procedure ook toegang krijgen tot uw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren. De Post, nv van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. PR 679-0000013-13

❏ Ik wens geen informatie te ontvangen over de producten en diensten van bovenvernoemde bedrijven.

VOORDEELKAART KUNST & CULTUUR
Stuur deze kaart, in een enveloppe, portvrij terug naar De Post-Cultuurpack, Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen.

Ik betaal € 40,00 voor het basis-Cultuurpack (37 culturele postzegels + 1 voordeel naar keuze). Per extra voordeel dat ik aankruis, betaal ik slechts € 15. Als ik alle voordelen aankruis 
is het achtste gratis en betaal ik slechts € 130 voor een boeiend en gevarieerd cultureel jaar en een prachtige serie postzegels.
Let wel: aanbod slechts geldig tot 12 april 2010.

❏ BASIS CULTUURpACK
Ik krijg alle postzegels (37 stuks) over kunst & cultuur (waarde € 30,61)
+ 1 cultureel voordeel naar keuze voor slechts € 40 per Cultuurpack.
Ik kies het volgende voordeel:
(één voordeel aankruisen)

❏ ExTRA VOORDELEN
Ik wil als houder van het Cultuurpack ook profiteren van bijkomende 
culturele voordelen en krijg ze voor slechts € 15 per stuk, dat is aanzienlijk 
goedkoper dan de werkelijke waarde. 

Ik kies de volgende bijkomende voordelen:

❑  Cultuurvoordeel 
Duoticket Mundaneum

❑  Cultuurvoordeel Brussel 
Literaire wandeling+stripcentrum  
❑ 22/5        ❑ 28/8          ❑ 23/10  

❑  Cultuurvoordeel Gentse Floraliën:
 ❑  Bezoek Floraliën (17-25/04)

of
 ❑  Infopakket Floraliën: boek + DVD

❑  Cultuurvoordeel 
Duoticket Mundaneum

❑  Cultuurvoordeel Brussel 
Literaire wandeling+stripcentrum  
❑ 22/5        ❑ 28/8          ❑ 23/10  

❑  Cultuurvoordeel Gentse Floraliën:
 ❑  Bezoek Floraliën (17-25/04)

of
 ❑  Infopakket Floraliën: boek + DVD

❑ Boek This is Belgium VIII-Mode
❑  Cultuurvoordeel Duoticket 

Koninklijk Museum Midden-Afrika 
❑  Cultuurvoordeel Duoticket 

Kunstencentrum Wiels
❑  Cultuurvoordeel 

Ticket het MOT Grimbergen
❑  Cultuurvoordeel 

Ticket Stichting Folon

❑ Boek This is Belgium VIII-Mode
❑  Cultuurvoordeel Duoticket 

Koninklijk Museum Midden-Afrika 
❑  Cultuurvoordeel Duoticket 

Kunstencentrum Wiels
❑  Cultuurvoordeel 

Ticket het MOT Grimbergen
❑  Cultuurvoordeel 

Ticket Stichting Folon

(SC 637)


