**NIEUW** Digitale Ledenpas

Bekijk online

Uw digitale ledenpas staat
voor u klaar!
In tijden van maatregelen rondom het coronavirus hopen wij
uiteraard dat u gezond bent en wensen u het allerbeste toe voor
de komende maanden. Ook de BHTD volgt de ontwikkelingen op
de voet en probeert daar waar mogelijk haar taak als
vertegenwoordiging van onze wijk te blijven vervullen.
Wij zijn bijzonder enthousiast om dit grote nieuws met u te delen:
onze digitale ledenpas is online en u kunt hem nú downloaden!

Meer informatie en instructies
op onze website -->

Waarom een digitale ledenpas?
Gemakkelijk uw lidmaatschap aantonen bij onze partners
Altijd uw actieve ledenpas bij de hand via uw smartphone
Besparing van papier en andere materialen voor verzending
Registratie bij activiteiten: uw ticket printen is niet meer nodig

Waar heeft u ledenvoordeel?
Bij onderstaande partners heeft u op dit moment al ledenvoordeel met uw BHTD
digitale ledenpas. Het bestuur is regelmatig bezig met het uitbreiden van het
ledenvoordeel. Houd u hiervoor onze website in de gaten:
www.bhtd.nl/lidmaatschap/ledenvoordeel

korting op CV onderhoudsabonnement

korting op CV onderhoudsabonnement

15% korting op druk- en printbestelling

10% korting op verf- en andere producten

15% korting op alle materialen

10% korting op de aanneemsom

10% korting bij besteding vanaf 15 euro

10% korting op uw factuur

15% korting op alle materialen

een actueel overzicht met ledenvoordeel is altijd te vinden op onze website

Nog geen lid van onze vereniging?
Meld u dan snel aan en
ontvang ook ledenvoordeel
Lid worden kan via een formulier op
onze website en kost slechts een paar
minuten van uw tijd.
Voor slechts 6 euro per jaar bent u
lid, vertegenwoordigen wij u vanuit
Tanthof en profiteert u van het
ledenvoordeel.

Aanmelden

Wilt u zelf ledenvoordeel bieden?
Bent u een ondernemer in of
rond de wijk Tanthof...
En wilt u ook ledenvoordeel aan onze
leden aanbieden? Dan horen wij dat
uiteraard graag.

Neem contact op...

U kunt uw ledenpas nú downloaden!
Plaats hem eenvoudig als app
op uw smartphone:
Op onze website vindt u een kort en
krachtig stappenplan om uw digitale
ledenpas op uw smartphone te zetten.
Mocht u vragen hebben over de
digitale leden pas dan kunt u ons
bereiken via het contactformulier op
onze website.
Download uw ledenpas vandaag nog
en u heeft altijd uw bewijs van
lidmaatschap bij de hand.

Klik hier!

Wijzig uw voorkeuren
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