sportieve prijzen
winnen?

Doe mee en maak kans op een crosstrainer
ter waarde van € 379, een sportpakket
van Vitaminstore en een jaarabonnement
op GezondNu. Doe nu mee aan de Menzis
Winactie op www.menzis.nl/winactie.

Menzis Actiepas
Actiecode: SFT2011

Geldig tijdens de Menzis Fitnessmaanden 2011

Maak kans op sportieve prijzen
Kans maken op een Crosstrainer van Care Fitness (1x)? Op een sportpakket met bidon, Fitness
dvd en een digitaal springtouw van Vitaminstore (4x)? Of een jaarabonnement op GezondNu
(5x)? Doe mee aan de Menzis Winactie en u maakt kans op heel veel sportieve prijzen! Kijk
voor deelname en de actievoorwaarden op www.menzis.nl/winactie en beantwoord de vraag.
Misschien wint u een van die prijzen! Meedoen kan tot en met 31 oktober.

Profiteer ook van de Menzis Fitnessmaanden!
Met zijn tweeën gratis naar een sportschool bij u in de buurt? September en oktober zijn de
Menzis Fitnessmaanden. En ook u kunt daar nu van profiteren. Omdat uw organisatie en Menzis
collectieve afspraken hebben gemaakt, krijgt u een tijdelijke Actiepas. Hiermee profiteert u van
een heleboel sportief voordeel. Als u op www.menzis.nl/ledenvoordeel gevraagd wordt om uw
verzekerdennummer, vult u de Actiecode in op deze Actiepas. Veel plezier!

Samen gratis sporten
Tijdens de Menzis Fitnessmaanden kunt u 4 dagen gratis naar de sportschool. Meer dan 250
sportscholen doen mee, verspreid over heel Nederland. Er is er dus vast eentje bij u in de buurt.
En uw introducé mag gratis mee. Download uw voucher op www.menzis.nl/ledenvoordeel.

Profiteer van nog meer sportief voordeel!
Van minimaal 30% korting op hometrainers tot 20% korting op een Fitness trampoline. En van
25% korting op een Cresta hartslaghorloge tot 15% korting bij Perry Sport. Waarvan gaat u
allemaal profiteren in september en oktober? Kijk voor alle kortingen en meer informatie op
www.menzis.nl/ledenvoordeel!

Actievoorwaarden:
Kijk voor het complete overzicht en deelname aan de acties
op www.menzis.nl/ledenvoordeel • Om deel te kunnen
nemen aan de acties heeft u deze tijdelijke Menzis Actiepas
met Actiecode nodig • Als u op www.menzis.nl/ledenvoordeel
gevraagd wordt om uw verzekerdennummer, vult u deze
Actiecode in • Deze Actiepas is alleen geldig voor de
acties tijdens de Menzis Fitnessmaanden 2011: 1 september
tot en met 31 oktober 2011 • Kijk voor aanvullende
voorwaarden op www.menzis.nl/ledenvoordeel.

