Panamalaan 5N,
1019 AS Amsterdam

www.squla.nl

Beste ouder/verzorger,
Wilt u ook dat uw kinderen fluitend naar school gaan? Geef ze dan meer leerplezier en zelfvertrouwen met Squla!
Door thuis online te oefenen met Squla presteren kinderen beter en zijn ze zekerder over hun eigen kunnen.
En gaan ze met meer plezier dan ooit naar school!

Binnen 30
dagen niet
tevreden?
Geld terug
!

Maak nu vrijblijvend kennis!
Bestel via www.squla.nl/aanbieding
89,95 € 69,95

60,- € 30,-
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bespaar € 80,-
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Betaling per jaar. Geldig t/m 27 oktober 2013.
Is uw kind al lid? Maak dan via uw ouderaccount een broertje of zusje met korting lid.
Graag tot ziens op Squla!
Met vriendelijke groet,

André Haardt
Initiatiefnemer Squla
P.S. Meer weten over Squla?
Bekijk dan bijgaande folder en
de achterzijde van deze brief.

JA, ik neem een jaarlidmaatschap
met korting op Squla voor:

kor ting
geldig
t/
27 okto m
be r
2013

❍ 1 kind: € 69,95 voor 12 maanden (i.p.v. € 89,95)
❍ 2 kinderen: € 99,95 voor 12 maanden (i.p.v. € 149,95)
❍ 3 kinderen: € 129,95 voor 12 maanden (i.p.v. € 209,95)
Vul hier uw gegevens in (niet van uw kind):

❍ dhr ❍ mevr

Voorletters

Achternaam
Postcode

Huisnr.

Plaats

E - mailadres *

Voorwaarden:
Het lidmaatschap loopt door tot wederopzegging. U kunt tot uiterlijk 2 weken
voor het einde van de contractperiode
opzeggen. Het lidmaatschap wordt na
het verstrijken van de contractperiode
automatisch omgezet in een jaarlidmaatschap met maandelijkse opzegging. U betaalt dan de op dat moment
geldende prijs.

Ik machtig Squla om de contributie automatisch van mijn bankrekening te schrijven.
Rekeningnr.
Ten name van
Datum

2013

Handtekening

* Wij versturen uw activatiegegevens en overige correspondentie via de mail. Zonder uw e-mailadres kunnen we uw kaart niet verwerken.
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frankeren
is niet nodig

Squla
Antwoordnummer 91022
1000 XA Amsterdam
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