
 

 

 

 

De grote clubactie en de 20-loten-oorkonde. 
 

 
Beste lotenverkopers van Velocitas,  
 
Jullie zijn ontzettend goed bezig, de lotenverkoop gaat als een razende! Wist je dat we al bijna op de helft 
van ons doel zitten!?   
  
Zoals Celine al heeft verteld, krijg je bij het verkopen van 20 of meer loten leuke waardebonnen en 
vouchers! Net als wij vindt de Grote Clubactie dat zulke fanatieke lotenverkopers natuurlijk een beloning 
verdienen.  
 
Alle verkopende leden die meer dan 20 loten verkopen krijgen toegang tot maar liefst 16 aanbiedingen! 
De aanbiedingen zullen bestaan uit kortingen op een dagje uit, heerlijk je energie er uit springen bij het 
trampolinepark of een 2e sportartikel gratis krijgen.  
 
De volgende merken steunen ons met het verkopen van loten door een korting of voucher uit te geven: 
Ballorig Speelparadijs, Bobbejaanland, DippieDoe Attractiepark, Gamestate, Jumpsquare, Jump XL, 
Masita, Mini World Rotterdam, Monkey Town, De Pannenkoekenmaker, Race Planet, Slagharen, 
Sprookjesbos Valkenbrug, Toms Creek, This is Holland en Bulbby.com.  
 
Kortom, genoeg leuks om je op te verheugen!  
 



 

 

Wil jij nou ook gebruik kunnen maken van deze kortingen en vouchers en heerlijk pannenkoeken eten, naar 
een pretpark en naar het sprookjesbos!? Zorg dan dat je die 20 loten verkoopt en geniet!  
 
De 20-loten-oorkondes zullen vanaf 6 oktober worden verstuurd! Heb jij nu al meer dan 20 loten verkocht? 
Dan zal de voucher na 6 oktober zo snel mogelijk naar jouw e-mail adres worden verzonden! Houd je e-
mail dus goed in de gaten.  
 
Elke week tellen wij de verkochte loten van de leden, dus mocht je nog geen 20 loten hebben verkocht, 
maar er wel hard op weg naar zijn, zal de 20-loten-oorkonde vanzelf in je e-mail verschijnen! 
 
Maar we hebben nog meer: Roy vertelt jullie later alles over teamprijzen.  
Hoe doen jullie het samen als team? Vraag aan je teamgenoten om ook mee te helpen,  
Want ook met de Grote clubactie scoor je samen! Wie weet gaan jullie met de teamprijs vandoor!     
 
Ga zo door met verkopen en alvast veel plezier met jullie kortingen en vouchers.  
 
Groetjes,  
 
 
Puck Voordouw 
 


