Nieuws van NestorVoordeel, het voordeelprogramma voor KBO leden
De nieuwste aanbiedingen van NestorVoordeel staan voor u klaar op
www.nestorvoordeel.nl
Bestel nu en profiteer. Alléén voor KBO leden!
CamperExpo, de meest complete Camperbeurs: 200 x 2 gratis tickets!
Van 20 tot en met 22 maart vindt de 7e editie van CamperExpo & E-Bike Expo
plaats in Expo Houten (Utrecht). CamperExpo biedt schitterende campers van
vele merken, nieuw én jong gebruikt. Daarnaast brengt CamperExpo handige
accessoires, camperbouw, interessante camperbladen en de allernieuwste
snufjes en toepassingen voor de camper. En natuurlijk informatie over de
mooiste camperplaatsen en bestemmingen én de nieuwste E-Bikes!
Bestel nu uw ticket voor CamperExpo Najaar en profiteer van 200 x 2 gratis
tickets! Betaal slechts de bestelkosten van € 1,50 per ticket!
Gebruik de actiecode: KBO
Bestel hier uw tickets
Bekijk de toppers van 2015 en het nieuwste aanbod op Nestorvoordeel.nl
• De succesvolle Ricatech RMC240 Cambridge
Het inventieve Ricatech RMC240 6-in-1 muziekcentrum is een echte blikvanger.
Met zijn nostalgische design in dit ultieme entertainmentcentrum, dat volledig
van hout is gemaakt, een werkelijke traktatie voor ogen en oren. Terwijl de
buitenkant van een echte nostalgie is voorzien, beschikt de binnenkant over
alle moderne technologieën. Dit muziekcentrum wordt compleet geleverd met
een cd-speler die alle mp3-bestanden leest, AM/FM-radio, 3-toeren
platenspeler welke geschikt is voor uw 33-, 45- en 78-toeren platen, USB-poort
en SD-kaartsleuf. Op = Op.
Bestel hier of bel met 026-377 97 33.
• Mobiel bellen vanaf € 4,- per maand met BEN
Als KBO-lid krijgt u van ons de aansluitkosten terug. Steeds meer mensen
kiezen alleen voor een abonnement (SIM only) zonder telefoontoestel. Er
is al een abonnement met 100 belminuten/100 sms-jes voor € 4,- per
maand wanneer u kiest voor een abonnementsduur van 24 maanden.
Vraag de offerte hier op of bel met 085-486 33 64.
• De allerlaagste energietarieven van Nederland
Wilt u ook besparen? KBO-leden kunnen een mooi voorstel tegemoet

zien, waarbij u kunt kiezen uit een één- en driejarig contract. Hoeveel
euro’s u bespaart hangt af van uw persoonlijke situatie en of u kiest voor
een éénjarig of meerjarig contract. Vul uw gegevens in op de website en
Energiebesteding laat u direct zien wat u kunt besparen. Het is
vervolgens aan u of u de aanbieding accepteert of afwijst. Geen
verplichtingen! Accepteert u het aanbod, dan regelen wij samen met uw
nieuwe energieleverancier uw overstap. Daarvoor hoeft u niks te doen,
makkelijker kan niet! Klik hier voor meer informatie en de offerte of bel
met 085-486 33 64. (Let op: Houd uw laatste jaarnota van uw huidige
energieleverancier bij de hand.)
Profiteer nu van de voordeligste aanbiedingen voor KBO-leden.
Wij zijn u graag van dienst!
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