
gratis* 

bij bestelling

pakket A 

of  B 

Lotte Noordzij-Walther | Locatie Rotterdam | Kruisplein 868 | 06 – 38 44 64 23 |lotte@alottestampingfun.nl 

Melinda Meere-Jansen | Locatie Hillegom | Meerlaan 120  | 06 – 49 68 85 41 | melinda@alottestampingfun.nl 

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, dan kan dat  ook. Hieronder lees je

hoe.
 

Houd het volgende bij de hand:
ABN: ABNANL2A

RABO: RABONL2U

ING: INGBNL2A

SNS: SNSBNL2A

KNAB KNABNL2H

ASN: ASNBNL21

Inschrijven:

alottestampingfunwww.alottestampingfun.nl

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!

je wensenlijst met de productnummers; let op het

totaalbedrag mag niet meer zijn dan € 175 

je bankrekening gegevens

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

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

bovenste balk in het midden op join 

klik onderaan de pagina op join now in de oranje balk

lees de overeenkomsten door en vink de beide vakjes acknowledged aan 

klik het balletje voor het starterpakket 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

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

op continue

vul bij direct debit je bankgegevens in. Bij accountnr alleen het rekeningnummer en

bij IBAN het hele IBAN nummer en klik op submit

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

(kan 48 uur duren)

Inschrijven


