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Wil je graag meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan 

contact met ons op zodat we je in alle rust alles kunnen 

uitleggen en alle vragen die je hebt kunnen beantwoorden. 

Join A Lotte Fun Stampers!

Er is altijd een mooi moment om gebruik te maken van het 

zogenaamde instappakket. Je krijgt dan eenmalig extra veel korting 

op de mooie producten van Stampin'Up!. Wanneer je ons team 

komt versterken, kun je daarna zelf met flinke korting producten 

aanschaffen. En een leuk zakcentje bij verdienen. En wie wil dat nu 

niet!

Niet schrikken, je zit nergens aan vast wanneer je bij ons team komt. Niks 

moet, alles mag is het devies van Stampin'Up! Wanneer je na het bestellen van 

je instappakket denkt dit was het, dan is dat prima,. Je kunt in ieder geval tot 

en met 31 december 2019 zelf met 20% korting  de prachtige Stampin'Up! 

producten bestellen.. 

Tussen 1 juli en 31 augustus 2019 maken we het nog gekker. Wanneer je in deze periode besluit 

om ons team te komen versterken, dan mag je maar liefst voor € 207 aan producten uitzoeken en 

ontvang je een coupon van 12 euro die je op je eerste bestelling kunt inleveren. Deze coupon kun 

je inleveren t/m 31 oktober 2010. Voor dit alles betaal je slechts € 129 euro!

- je koopt Stampin'Up! producten met 20% korting op de catalogusprijs tot en met in ieder geval 

31 december 2019.  

- je krijgt uitnodigingen voor leuke evenementen 

- je ontvangt het kwartaalblad Stampin’Succes vol met ideeën en tips  

- je ontmoet heel veel nieuwe creatieve vriendinnen ☺ 

- en je wordt, als je dat wilt, door ons toegevoegd aan besloten facebook groepen boordevol 

inspiratie. 

Je voordelen:

Ben je net begonnen met stempelen en wil je je basis uitbreiden? Stempel je al even en lijkt de 

Stamperatus je wel wat? Knutsel je vaak en ben je toe aan de Big Shot,? 

Graag helpen we je een pakket van € 207 aan producten uit de jaarcatalogus en de 

nieuwe Herfst/Winter catalogus dat geheel aan jouw wensen voldoet producten samen te stellen. 

En dan je betaalt voor dit alles slechts € 129! 

Het moet niet gekker worden!

Extra Extra actie: 

– uitzoeken voor € 207 

– € 129 betalen 

– geen verzendkosten (€ 5,95) 

– € 12 bonus coupon 

dat is maar liefst 42 % korting 

Normale actie: 

– uitzoeken voor € 175 

– € 129 betalen 

– geen verzendkosten (€ 5,95) 

dat is maar liefst 28 % korting
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Wannneer je bent ingeschreven ontvangen wij ook een bevestigingsmail van 

Stampin'Up! en nemen we contact met je op om je verder op weg te helpen.  

 

Wij wensen je alvast A Lotte Stamping Fun en vinden het leuk je bij A Lotte Fun 

Stampers te verwelkomen. Uiteraard staan wij en de rest van A Lotte Fun Stampers altijd 

voor je klaar om je met raad en daad bij te staan als je ergens tegenaan loopt..

Join A Lotte Fun Stampers!

Ben je al bekend met het instappakket of ben je zo ver om in 

te stappen en heb je je verlanglijstje al klaar? Neem dan 

contact met ons op zodat we je samen kunnen inschrijven.  

Maar doe je het liever zelf, dat kan ook. Hieronder lees je hoe. 

 

je wensenlijst met de productnummers 

je bankrekening gegevens 

de Swift/BIC code van je bank (zie apart kader) 

Houd het volgende bij de hand: 

ga naar http://www.stampinup.net/esuite/home/alottestampingfun/ en klik 

rechtsboven op join the fun

klik in de groene balk in het midden van het scherm op join now

lees de overeenkomsten door en vink de beide vakjes acknowledged aan 

klik het balletje voor het pakket aan, helaas heb je geen rewards code, dus daar klik je 

nee aan en dan op apply

klik het balletje voor het business pakket aan, dat moet je doen om door te kunnen, 

Het business pakket is gratis en je hoeft er niets mee als je dat niet wilt

typ nu de nummers van de producten op je wensenlijst in. Klik op het loepje, het 

product verschijnt en klik op add. Rechts onder zie je de teller naar beneden gaan en 

zie je hoeveel je nog te besteden hebt. Doe dit voor je hele wensenlijst en klik dan op 

continue

dan vul je al je persoonlijke gegevens in. De velden met een rood sterretje zijn 

verplicht. Klik op continue

vervolgens vul je dan bij direct debit je bankgegevens in. Bij accountnr alleen het 

rekeningnummer en bij IBAN het hele IBAN nummer en klik je op submit

en dan is het alleen nog wachten op een email van Stampin'Up! met de bevestiging 

(kan 48 uur duren)

Inschrijven:

ABN: ABNANL2A 

RABO: RABONL2U 

ING: INGBNL2A 

SNS: SNSBNL2A 

KNAB KNABNL2H 

ASN: ASNBNL21

Noteer zaterdag 30 november vast in je 

agenda voor de eerstvolgende teamdag


