
Welkom!
Zin in een 
cadeau?





Welkom
Zoals u weet, biedt FOS een ruim assortiment kantoorproducten en 
een persoonlijke service. Tot uw dienst staan, maakt deel uit van onze 
waarden. Dankbaarheid ook. Daarom willen we uw trouw belonen.

Uw cadeau  
Uw vertegenwoordiger overhandigt u met plezier 2 
flessen Champagne Veuve Cliquot. Geniet van deze 
heerlijke bubbels!

* Exclusief meubilair en postzegels aanbieding slechts drie maanden 
geldig volgend op de maand van uw eerste bestelling

Praktisch
Koop drie maanden achtereenvolgens elke maand voor minimum 
200€ excl. btw* en stuur deze ingevulde kaart terug. Uw beloning volgt! 

Het FIDUCIAL Office Solutions-team



Niet 
frankeren

Vul in en stuur 
terug

Naam:

Voornaam:

Bedrijf:

Klantnr.:

Maand 1:  euro

Maand 2:  euro

Maand 3:  euro

FIDUCIAL  
Office Solutions BELGIQUE 
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Welkom!
Zin in een 
cadeau?





Welkom
Fiducial Office Solutions biedt een ruim assortiment kantoorproducten 
en een persoonlijke service. Tot uw dienst staan, maakt deel uit 
van onze waarden. Dankbaarheid ook. Daarom willen we uw trouw 
belonen.

Uw cadeau  
Uw vertegenwoordiger overhandigt u met plezier 
een Nespresso-machine. Geniet van een heerlijk 
intense koffie!

* Exclusief meubels. Aanbieding slechts 3 maanden 
geldig na het plaatsen van uw eerste bestelling.

Praktisch
Koop drie maanden achtereenvolgens elke maand voor minimum 
400€ excl. btw* en stuur deze ingevulde kaart terug. Uw beloning volgt! 

Het FIDUCIAL Office Solutions-team 



Niet 
frankeren

Vul in en stuur 
terug

Naam:

Voornaam:

Bedrijf:

Klantnr.:

Maand 1:  euro

Maand 2:  euro

Maand 3:  euro
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Welkom!
Zin in een 
cadeau?





Welkom
Fiducial Office Solutions biedt een ruim assortiment kantoorproducten 
en een persoonlijke service. Tot uw dienst staan, maakt deel uit 
van onze waarden. Dankbaarheid ook. Daarom willen we uw trouw 
belonen.

Uw cadeau  
Uw vertegenwoordiger overhandigt u met 
plezier een 32-inch Samsung TV. Geniet van de 
ongeëvenaarde beeldkwaliteit!

* Exclusief meubilair en postzegels aanbieding slechts drie maanden
geldig volgend op de maand van uw eerste bestelling

Praktisch
Koop drie maanden achtereenvolgens elke maand voor minimum 
600€ excl. btw* en stuur deze ingevulde kaart terug. Uw beloning volgt! 

Het FIDUCIAL Office Solutions-team 



Niet 
frankeren

Vul in en stuur 
terug

Naam:

Voornaam:

Bedrijf:

Klantnr.:

Maand 1:  euro

Maand 2:  euro

Maand 3:  euro
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Welkom!
Zin in een 
cadeau?





Welkom
Fiducial Office Solutions biedt een ruim assortiment kantoorproducten 
en een persoonlijke service. Tot uw dienst staan, maakt deel uit 
van onze waarden. Dankbaarheid ook. Daarom willen we uw trouw 
belonen.

Uw cadeau  
Uw vertegenwoordiger overhandigt u met plezier 
een iPad Mini 7.9 64 GB. Geniet van dit dunne, 
lichte toestel met 10 uur autonomie!

* Exclusief meubilair en postzegels aanbieding slechts drie maanden 
geldig volgend op de maand van uw eerste bestelling

Praktisch
Koop drie maanden achtereenvolgens elke maand voor minimum 
1000€ excl. btw* en stuur deze ingevulde kaart terug. Uw beloning 
volgt! 

Het FIDUCIAL Office Solutions-team 



Niet 
frankeren

Vul in en stuur 
terug

Naam:

Voornaam:

Bedrijf:

Klantnr.:

Maand 1:  euro

Maand 2:  euro

Maand 3:  euro

FIDUCIAL  
Office Solutions BELGIQUE 

Chaussée de la Hulpe 181, 
1170 Bruxelles



Bravo
Vergeet niet dat er een 
cadeau op u wacht!



FIDUCIAL  
Office Solutions BELGIQUE 

Chaussée de la Hulpe 181, 
1170 Bruxelles

Uw trouw beloond
Om u te verwelkomen, stuurde Fiducial Office Solutions u 
een kaart die u recht geeft op een cadeau. Ervan profiteren, 
is simpel! Bestel gewoon wat u nodig hebt uit ons ruim 
assortiment kantoorproducten. We belonen met plezier uw 
trouw.

Het FIDUCIAL 
Office Solutions-team

Uw cadeau
Koop gewoon drie maanden na elkaar elke maand voor 
min. € 200, € 400, € 600 of € 1000 excl. btw* en stuur de 
ingevulde kaart terug. Uw vertegenwoordiger komt dan met 
plezier uw cadeau overhandigen. Geniet ervan!

* Exclusief meubilair en postzegels aanbieding 
slechts drie maanden geldig volgend op de maand 
van uw eerste bestelling

Niet 
frankeren


