Bestelformulier

Hierbij bestel ik de volgende producten:



Zakboek Mantelzorg en werk

Aantal:

stuks

Aantal:

stuks

Editie 1:

stuks

Editie 2:

stuks

Editie 3:

stuks

62 pagina's boordevol informatie over regelgeving en de mogelijkheden om de
combinatie van werk en mantelzorg gemakkelijker te maken. Ook treft u
informatie aan over hoe je in gesprek kunt gaan met de leidinggevende.
€ 4,95 per stuk


Zakboek Financiën
Hét naslagwerk voor iedereen die zorgt voor een ander. Het zakboek biedt
mantelzorgers een overzicht van regelingen die van invloed zijn op zijn of haar
financiële situatie. Van WMO, PGB tot aftrek van parkeerkosten en belastingvrije
schenkingen. € 6,49 per stuk



Magazine Mantelzorger
Het magazine 'Mantelzorger' zit vol informatie, inspiratie en achtergronden. In het
magazine staan onder andere persoonlijke verhalen van (bekende) mantelzorgers,
tips en ervaringen. Het magazine verschijnt in januari (editie 1), april (editie 2) en
oktober (editie 3). € 2,95 per stuk

Een aantal producten kunnen (tegen meerkosten) voorzien worden van uw logo en/of
eigen voor- en achterzijde. Er zijn zelfs mogelijkheden om informatieproducten te
voorzien van uw eigen bedrijfsspecifieke informatie. Informeer naar de mogelijkheden!



Promotiematerialen Dag van de Mantelzorg

Laat zien dat u werknemers die ook voor een naaste zorgen erkent en waardeert.
Geef aandacht aan de Dag van de Mantelzorg, een dag die al ruim twintig jaar
wordt gehouden op 10 november.

Starterspakket:

stuks

Spandoek:

stuks

Starterspakket: € 65 (spandoek, 2 wimpellijnen, 50 ballonnen)
Spandoek: € 45 (400 x 80 cm, brandwerend vlaggendoek)
Wimpellijn: € 9,50 (5 m, brandwerend)
Ballonnen: € 9,95 per 50 stuks (biologisch afbreekbaar)
Katoenen tasjes: € 39 per 25 stuks (lang hengsel)

Wimpellijn:

stuks

Ballonnen:

stuks

Tasjes:

stuks

Alle tarieven zijn exclusief btw en verzendkosten.

Totaalbedrag: €

Uitgevoerd door

Contactgegevens
Organisatie
Naam organisatie

:

Afleveradres + nummer

:

Postcode + Plaats

:

Factuuradres + nummer

:

Postcode + Plaats

:

Referentie / inkoopnummer

:

Heeft u een Werk&Mantelzorg Abonnement?


Ja, u ontvangt 15% korting op de uw bestelling




Nee, u ontvangt geen korting
Stuur mij meer informatie over het Werk&Mantelzorg
Abonnement

Contactpersoon
Voornaam / initialen

:

Achternaam

:

Functie

:

Afdeling

:

E-mail

:

Telefoon (vast)

:

Telefoon (mobiel)

:

Voor akkoord

 man  vrouw

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Mail dit formulier naar service@mantelzorg.nl of stuur het per post naar:
MantelzorgNL
t.a.v. service
Sparrenheuvel 38 (gebouw C)
3708 JE Zeist
Uitgevoerd door

