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Ja, ik wil abonnee worden van
Brabants Dagblad!

Ik neem een proefabonnement:

o ik kies 10 weken voor € 25,-. (PlonJ

o ik kies 13 zaterdagen op proef voor € 20-. (ZAP!)!

Ik neem een doorlopend abonnement:

o ik kies de eerste 3 weken gratis. rNA}!!

o Ik kies een cadeau: cd Hemel nf 7 Guus Meeuwls (NA'BooM)

Ik betaal per kwartaal automatisch € 66,95

halfjaar automatISCh €128,70
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Ik verleen eenmalig/lol wederopzegging toestemming hel abonnemeolsgeld

autOmalisch af te schIIJven van mlln
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Om ,

Handlekenlll9_
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Postc~

Telefoon:

Telefoon rnob!el:

E·malladres

Geboortedatumc' ---------

Stuur deze bon naar: 8rabants Dagblad, Afdeling lezersservice.

Antwoordnummer 27, 5200 VC Den 80sch
of kijk op www.brabantsdagblad.nl

Wat Is uw mening1

Al jaren wordt in Rosmalen gesproken over het Centrumplan. Veel discussie bestaat

over het pand Dorpsstraat 69. Voor de één een sta-in-de-weg, erfgoed voor de ander.

Moet de gemeente het pand slopen of vindt u dat het hoort bij het Centrumplan ?

Brabants Dagblad houdt u op de hoogte van wat er in uw leefomgeving gebeurt en

belicht het nieuws van meerdere kanten. Neem een abonnement. zodat u zelf kunt

bepalen wat u mening is.

Abonnee zijn heeft zijn voordelen I

Vul snel de bon in voor een doorlopend abonnement op Brabants Dagblad.

Alleen dan krijgt u (zolang de voorraad strekt) de nieuwe cd van Guus Meeuwis (Hemel

nr. 7) cadeau. Bovendien levert het u ook nog eens honderden euro's voordeel per jaar

op. Via onze Abonnee Voordeelpas profiteert u van talloze speciale acties. exclusief

voor abonnees! Etentjes. schouwburgbezoek, boeken. reizen en nog veel meer.

Eerst kennismaken7

Wilt u liever eerst een kennismakingsabonnement op Brabants Dagblad? Ook dat kan.

U ontvangt dan de krant 10 weken lang op proef voor maar € 25,- zonder verdere

verplichtingen.
lees Vind leef
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