Retourformulier Nationale Fietsbon

Deelnemersnummer a.k.a fietsbonnummer

:

Naam rijwielzaak

:

Contactpersoon

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Bonwaarde

Aantal

Bedrag

€ 5,00

X ....

€ ....

€ 10,00

X ....

€ ....

Totaal aantal bonnen

....

€ ....

+

Af: 10% van de bonwaarde

€ ....

-

Netto te ontvangen *

€ ....

* Indien het te ontvangen bedrag lager is dan € 135,00 wordt € 2,30 administratiekosten in rekening gebracht

Per post verzenden naar:

Tresis
Postbus 8571
5605 KN EINDHOVEN
Telefoonnummer: 040 – 290 16 62
Let op: Deel A van de bonnen meesturen naar Tresis. Deel B is voor uw eigen administratie.

Plaats:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Versturen Nationale Fietsbon
De Nationale Fietsbonnen dienen per post verzonden te worden naar:
Tresis
Postbus 8571
5605 KN EINDHOVEN
Bij het versturen van de bonnen naar Tresis moet met de volgende zaken rekening gehouden worden:
-

Bonnen dienen altijd samen met een retourformulier verstuurd te worden.
Deelnemersnummer moet op het retourformulier vermeld worden.
Minimale totaalwaarde zending is € 135, anders wordt er € 2,30 (administratiekosten) in rekening gebracht.
B-strook is voor de eigen administratie. Deze netjes afscheuren.
Bonnen hoeven niet aangetekend verstuurd te worden, indien de B-strook goed bewaard wordt.
Bonnen mogen niet vastgemaakt worden met plakband, nietjes of iets dergelijks.
Bonnen mogen niet geperforeerd worden.
Het is niet toegestaan op de voorkant van de bon te schrijven.

Gebruik altijd het retourformulier.

De Nationale Fietsbon is een product van Nationale Fiets Projecten
Tel: 0513 – 65 34
4
4
E-Mail: fietsbon@nfp.nl
Internet: www.nationalefietsbon.nl

Contact
Voor vragen over het verzilveren van de Nationale Fietsbon kunt u contact met Tresis opnemen.
Tresis is te bereiken via telefoonnummer (040) 290 16 62

Nationale Fietsbon bestellen?
Wilt u ook uw klanten laten profiteren van de vele
voordelen van de Nationale Fietsbon? Neem contact
op met de Nationale Fietsbon via (0513) 65 34 44
of bestel de bonnen direct op www.nationalefietsbon.nl.
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