
Brussel, 00 september 2013

<Salut> <FirstName> <LastName> 
<street> 
<Zip> <City>

Beste Mevrouw Vande Meulebroeckhoven,

U zag het nog vandaag in uw favoriete winkel: dat leuke jasje voor de nazomer. Net nu de terug-naar-school kosten weer
aardig aantikken, het inschrijvingsgeld voor de hogeschool van uw oudste. En dan staat ook nog uw auto in de garage
voor een dringende herstelling. Uw portemonnee lijkt wel naar adem te snakken...

Oplossing bij de hand
Geen nood, wist u dat u de oplossing al op zak hebt? Want uw Multris-kaart is niet alleen een handige betaalkaart (voor
uw aankopen in winkels of afhalingen aan de geldautomaat), ze geeft u ook de mogelijkheid om te allen tijde geld van 
uw reserve over te schrijven naar uw zichtrekening. 

Het werkt eenvoudig, snel én soepel. Heel handig om dringende kosten of andere onverwachte uitgaven op te vangen, 
die garagefactuur bijvoorbeeld, maar ook als u uzelf gewoon een pleziertje wilt gunnen.

>> Eenvoudig : Geen nieuw contract te tekenen. Een gewone aanvraag1 volstaat.

>> Snel : Binnen de 48 uur storten we het geld, klaar voor gebruik.

>> Soepel : U gebruikt het geld wanneer en waarvoor u wilt. Terugbetalen doet u op eigen ritme.

Kies zelf het bedrag dat u nodig heeft, mevrouw Vande Meulebrouckhoven,
uw persoonlijke beschikbare reserve bedraagt 2.500,00 5 2

Speciale aanbieding: 205 terugbetaald!
Vraag nu een overschrijving aan van minstens 200 5 en wij crediteren 20 5 op uw volgende rekeninguittreksel.
Maar u moet wel snel zijn want dit voorstel is slechts 1 maand geldig! 

Stuur vandaag nog onderstaande geldaanvraag keurig ingevuld terug in bijgaande voorgefrankeerde enveloppe. 
Of sneller: u surft nu naar www.mymultris.be of u geeft ons meteen een belletje op 078/15.00.90 (optie 1). En binnen 
de 48 uren, op werkdagen, is het geld op uw rekening overgeschreven.

Met vriendelijke groeten,

Sébastien Degand
Commercieel Directeur 

P.S. : Vraag meteen een overschrijving aan en geniet van deze uitzonderlijke tijdelijke aanbieding: 205 terugbetaald!

Aanbieding voorbehouden aan : <perso : Mme Prénom, Nom > Dossier nr. <perso>
< perso : adresse, cp, localité >

Gelieve het volgende bedrag op mijn zichtrekening over te schrijven* : 
❏ het totale beschikbare bedrag van mijn reserve: 0.000,00 4
❏ een ander bedrag:                    EUR (binnen mijn beschikbare limiet)

Zichtrekeningnummer  accbaccccccbacb

Mijn geboortedatum  acbacbacccb

Tel.  acccccccccb E-mail:    

*Stand van uw rekening op 10/09/2013
Onder voorbehoud van aanvaarding door Alpha Credit n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel. V.U.: T. Avonts.

Let op, geld lenen kost ook geld.

(in te vullen en terug te sturen in bijgevoegde enveloppe)G E L D A A N V R A A G

Datum en handtekening

1 Binnen de limiet van uw beschikbare reserve en op voorwaarde dat uw rekening geen achterstand vertoont
2 Stand van uw rekening op 00/00/2013 ✁
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