20% korting voor leden VSS
Leden van VSS mogen gebruik maken van 20% korting op het reguliere
abonnementstarief van vakblad Het Schaap. Hiervoor komt u in aanmerking als u
onderstaand formulier invult en opstuurt naar: Het Schaap, t.a.v. Afd. Marketing,
Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden (Nederland). Het Schaap geeft uw aanmelding
ter controle door aan het secretariaat van de vereniging.
Leden die momenteel al abonnee zijn van Het Schaap en nog geen gebruik maken
van de 20% kortingsregeling kunnen dit ook aangeven op onderstaand formulier. De
korting gaat dan in bij verlenging van het huidige abonnement.

□

Ik ben lid van VSS en neem graag een jaarabonnement tot wederopzegging op Het Schaap. Ik
ontvang 20% korting op de reguliere abonnementsprijs van € 145,- (excl. 9% btw) en betaal dus
slechts € 116,- (excl. 9% btw) voor een hele jaargang (tarief geldt bij abonnementsaanvang
tussen oktober 2020 en oktober 2021 en verzending naar een Nederlands adres; voor België
€ 128,- i.p.v. € 160,- excl. 9% btw).

□

Ik ben lid van VSS en al abonnee van Het Schaap. Momenteel ontvang ik nog geen 20%
verenigingskorting op mijn abonnement. Na afloop van mijn huidige abonnementsperiode (de
periode na afloop van de periode op mijn meest recente factuur) maak ik daar graag alsnog
gebruik van.

□

Ik ontvang ook graag per e-mail de gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief van Het Schaap.

Bedrijfsnaam:

………………………………………………………………………………….

Voor- en achternaam:

……………………………………………………………………………m / v

Adres:

………………………………………………………………………………….

Postcode + plaats:

………………………………………………………………………………….

Land:

………………………………… (buiten NL / BE gelden andere tarieven)

Telefoonnummer:

………………………………………………………………………………….

E-mailadres:

………………………………………………………………………………….

□

Ik machtig Het Schaap om het abonnementsgeld tot nader bericht automatisch af te schrijven
van IBAN-bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………

□

Ik ontvang graag een factuur om het bedrag zelf over te maken.

Datum: ……………... Handtekening

…………………………………………………………………………….

Het Schaap is het enige onafhankelijke gespecialiseerde vakblad voor de schapenhouderij in
Nederland en België. Het Schaap informeert over vaktechnische en bedrijfseconomische
aspecten van de schapenhouderij, m.n. bedrijfsvoering, huisvesting, fokkerij, voeding,
gezondheidszorg en markt- en prijsontwikkelingen. Het Schaap richt zich zowel op professionele
schapenhouders als op hobbyisten.

Een jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Genoemde prijzen gelden t/m 30-09-2021; tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Opzegging dient schriftelijk en minimaal
een maand voor het einde van de abonnementsperiode te geschieden. Eisma Media Groep, waarvan Het Schaap onderdeel is, legt uw klantgegevens vast voor de uitvoering
van de (abonnements)overeenkomst, of wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Eisma Media Groep. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
Privacystatement op www.eismamediagroep.nl/privacy-statement/ en onze leveringsvoorwaarden op www.eismamediagroep.nl/leveringsvoorwaarden.

