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Bij Basistrappen nu de mogelijkheid om uw aankoopbedrag terug te verdienen!
Verwittig uw vrienden en bekenden!

Bij Basistrappen ontvangt u na aankoop van uw trap nu Geld-Terug-Vouchers!

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig: u vult op de vouchers het factuurnummer in van de bij u geplaatste trap.
Vervolgens deelt u de vouchers uit aan geïnteresseerde familie, vrienden, buren of bekenden.
Zij ontvangen tegen inlevering van de voucher direct 5% korting op het aankoopbedrag
van de door hen bestelde trap.
U ontvangt voor elke verzilverde voucher eveneens 5% van het bedrag dat
door uw relatie wordt besteed!

Voorbeeld:

U koopt een trap bij Basistrappen en geeft een voucher aan uw buurman.
Hij bestelt een trap ter waarde van € 2500,-.
Hij ontvangt een korting van 5% en betaalt dus maar € 2375,-.
U ontvangt 5% van het aankoopbedrag direct op uw rekening, in dit geval dus maar liefst € 118,75.

Voorwaarden:

U kunt een onbeperkt aantal vouchers verzilveren.
Vouchers worden uitgegeven bij alle aankopen tot 30 oktober 2018.
Vouchers kunnen worden ingeleverd bij alle voor 30 november 2018 ondertekende offertes,
waarbij de nieuwe trap uiterlijk 31 december 2018 wordt geplaatst.
Deze actie is geldig op alle te leveren en plaatsen trappen binnen ons leveringsgebied zoals
omschreven op onze website.
Deze actie geldt enkel voor particulieren en niet in combinatie met andere kortingen.

Voucher 5% + 5%

U heeft deze voucher ontvangen van uw kennis
en bent van plan een trap te kopen.
Maak een afspraak om uw trap te laten inmeten
en geef de voucher aan onze adviseur.
U ontvangt een korting van 5% op uw offertebedrag.
Het kortingsbedrag wordt eveneens aan uw kennis
overgemaakt.
Voorwaarden:
Aktie loopt tot eind 2018 en geldt niet in combinatie
met andere kortingen.
Deze actie is geldig op alle te leveren en plaatsen
trappen binnen ons leveringsgebied zoals
omschreven op onze website.
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Samen

Voucher aangeboden door:
Uw Naam:
Uw Factuurnummer:
Uw IBAN :

Voucher te verzilveren door:
Naam nieuwe klant:
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