
gratis* 

bij bestelling

pakket A 

of  B 

Lotte Noordzij-Walther | Locatie Rotterdam | Rochussenstraat 443 | 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.

ga naar https://alottestampingfun.stampinup.net/join_now 

klik onderaan de pagina op nu instappen in de oranje balk

vul je gegevens in en klik op aan de slag
je ziet dan je teamleider (en als het goed is, is dat Lotte) dan klik je op volgende
vul daar je geslacht, je geboorte datum en eventueel 2e taal in en klik dan op volgende
vul je postadresgegevens in, is het bezorgadres anders dan je postadres klik van op het

hokje en vul je bezorgadres in. Klik dan op volgende
Er staat al een vinkje ingevuld bij het niet hebben van een ondersteunende demonstrator. Dit

zal bij jou ook het geval zijn, maar wil je dat je partner met jou mee ingeschreven wordt, dan

klik je het vinkje aan en vul je de gevraagde gegevens in. Klik op volgende
wanneer je de Erkenning en instemming met elektronische overeenkomst. en Onafhankelijke

Demonstratorovereenkomst hebt gelezen (dit zijn de kleine lettertjes) dan vink je de 2 hokjes

aan en klik je op volgende
sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan heb je een btw nummer. Is dit het

geval klik dan het vinkje aan en vul je btw nummer in. Dan klik je op volgende
Nu kom je bij het startpakket - en kun je de inhoud van het gratis business pakket bekijken.

Daarna klik je op nu winkelen
Je gaat nu de producten die je wilt in het startpakket voegen. Je ziet het te besteden bedrag

bij elke toevoeging afnemen. 

Ben je klaar dan klik je op volgende, Dan kom je in het betaalscherm, Check of al je gegevens

kloppen en betaal daarna via je credit card of je paypal rekening. Als laatste druk je op

verzenden Je ontvangt je binnen een aantal dagen een bevestiging van je inschrijving. En veel

leuker nog een berichtje dat je pakket onderweg is!

Houd het volgende bij de hand:

Inschrijven:

alottestampingfunwww.alottestampingfun.nl

Wij wensen je alvast A Lotte Stamping Fun en vinden het superleuk 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 € 207 

je credit card of je paypal rekening - heb je geen van beiden, neem dan contact met ons op.

Inschrijven

PS schrijf vast in je agenda: zondag 30 mei is er een virtuele teamdag, het is leuk als je

daaraan mee zou kunnen doen.

https://alottestampingfun.stampinup.net/join_now
https://res.cloudinary.com/stampin-up/image/upload/v1/prod/files/ida/ELECTRONIC_AGREEMENT_nl-nl.pdf
https://res.cloudinary.com/stampin-up/image/upload/v1601412900/prod/files/ida/IDA_nl-nl.pdf

