
Dag [perso voornaam]

Stel je eens voor dat je die vervelende huishoudtaken gewoon laat liggen. Gedaan met strijken, koken of poetsen. 
Wat zou je met die tijd doen? Een boek lezen? Een fi lm kijken? Of wat vaker sporten?

Doe zoals 6300 tevreden klanten: reken op OZ Comfort voor je huishoudhulp via dienstencheques.

* Actie geldig voor aanvragen van 26/10/2015 tot 15/12/2015. Je kunt alleen deelnemen aan deze actie als je nog geen klant bent bij OZhulp@home. 
Heb je je aanvraag voor huishoudhulp ingediend vóór 15/12/2015 en wordt er een vaste huishoudhulp bij jou ingepland vóór 29/2/2016? Dan krijg je, zodra wij 
jouw ondertekende contract ontvangen hebben, via e-mail een bol.com-cadeaubon ter waarde van € 40. De e-mails met de cadeaubon worden eenmaal per week, 
telkens op vrijdag, verzonden. In sommige regio’s is er een wachtlijst voor huishoudhulp, OZhulp@home kan er niet toe verbonden worden om de cadeaubon toe te 
kennen als er niet tijdig een huishoudhulp gevonden wordt. OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die allen tot dezelfde groep behoren. 
De OZ huishoudhulp is een initiatief van OZhulp@home vzw. 
Ondernemingsnummer: 0414.808.622 V.U.: Rik Selleslaghs - Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk Antwerpen. Niet op de openbare weg gooien. 

KIES JE NU VOOR MÉÉR TIJD? 
DAN HELPEN WIJ JOU OM DIE LEUK IN TE VULLEN.

Als je vóór 15 december 2015 je OZ huishoudhulp aanvraagt*, dan mag je voor € 40 cadeaus kiezen bij bol.com
Om van te genieten terwijl het werk voor jou gedaan wordt.

Huishoudhulp, hoe werkt dat?
• Je hoeft niet meer zelf op zoek te gaan. OZ kiest voor jou een vaste, betrouwbare en goed opgeleide huishoudhulp.
• Je betaalt één dienstencheque per uur. Die kost je na fi scale aftrek maar € 6,30, plus € 0,40 administratieve bijdrage.
• Je hoeft je niet bezig te houden met lastige administratie: wij zorgen voor een arbeidsovereenkomst én een verzekering tegen 

arbeidsongevallen en schade.

Hoe een cadeabon van € 40 ontvangen?
Vul vóór 15 december 2015 op www.oz.be/huishoudhulp je aanvraag voor huishoudhulp in. Zodra je bij ons een contract 
voor huishoudhulp ondertekent, krijg je de cadeaubon van bol.com per e-mail toegestuurd. Daarmee kies je uit meer dan 
10.000.000 producten: van boeken en muziek tot speelgoed en kledij. Neem al eens een kijkje op www.bol.com

VRAAG VOOR 15 DECEMBER 
JE HUISHOUDHULP AAN 
EN KIES ZELF JE CADEAU BIJ BOL.COM
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MET HUISHOUDHULP 
KRIJG JE MEER DAN 
TIJD ALLEEN 
EEN AANKOOPBON 
VAN 40 EURO BIJ 
BOL.COM BIJVOORBEELD

PB- PP  B-05595
BELGIE(N) - BELGIQUE
PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

00000

<Voornaam> <Naam>
<Straat> <Nr>
<Postcode> <Gemeente>

BOL.COM BIJVOORBEELD

OZhulp@home vzw
Gistelsesteenweg 294 bus 1
8200 Sint-Andries Brugge
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