zomerse prijzen
winnen?

Doe mee en maak kans op een hoteltrip voor
2 personen. Of een van de vele toegangskaarten
voor attractieparken, een hangmat en nog
veel meer! Doe nu mee aan de Menzis Winactie
op www.menzis.nl/winactie.

Menzis Actiepas
Actiecode: SFT2011

Geldig tijdens de Menzis Zomers Actief-maanden 2011

Maak kans op zomerse prijzen
Doe mee aan de Menzis Winactie en maak kans op zonnige prijzen. Zo kunt u een hotelovernachting
winnen in Stadsparkhotel Bergen op Zoom ter waarde van € 140. En wat denkt u van
4 toegangskaarten voor familiepretpark Koningin Juliana Toren (4x), 2 toegangskaarten voor
attractiepark Slagharen (4x) of een Bestoutdoor barbecue? Of wint u een hangmat van Luilak?
Kijk voor deelname en de actievoorwaarden op www.menzis.nl/winactie en beantwoord de vraag.
Misschien wint u een van de prijzen! Meedoen kan nog tot en met 31 augustus 2011.

De tijdelijke Actiepas: goed voor veel voordeel
Uw organisatie heeft afspraken gemaakt met Menzis. Daarom kunt u, ook als u niet verzekerd
bent bij Menzis, profiteren van het Menzis Fit & Actief Ledenprogramma. Als u bijgaande
Actiepas gebruikt kunt u in juli en augustus meedoen aan de Menzis Zomers Actief-maanden.
Talrijke voordelen en acties om lekker gezond leven nog leuker en makkelijker te maken. Doet
u mee? Surf dan naar www.menzis.nl/ledenvoordeel. Waar u een verzekerdennummer moet
invullen, gebruikt u de Actiecode op de Actiepas. Veel plezier!

Korting op 8 zomerse activiteiten
Met zijn tweeën voor de prijs van één golfen, zwemmen, waterskiën, kanovaren, kitesurfen,
blokarten of naar de speeltuin? Of het 2e uur gratis als u gaat waterfietsen? Goed voor veel
korting en voordeel. Lees snel verder. Of kijk op www.menzis.nl/ledenvoordeel.

Profiteer van nog meer zomers voordeel
Ga langs DA voor 50% korting op het 2e product Ambre Solaire zonnebrand. Of een gratis
reisetui met tandpasta en bodylotion bij aankoop van een Sea Band. En wat denkt u van
15% korting op beschermende zwemkleding voor uw kinderen? Kijk voor alle kortingen 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 • wordt u op www.menzis.nl/ledenvoordeel
gevraagd om uw verzekerdennummer in te vullen? Vul dan
alleen geldig voor het ledenvoordeel tijdens de Menzis
Zomers Actief-maanden 2011 • kijk voor alle voorwaarden op
www.menzis.nl/ledenvoordeel.

BR.7192.0511

de Actiecode in die op de Actiepas staat • deze Actiepas is

