Veilig, betrouwbaar, snel en goedkoop…

Reserveringsformulier 2021

De GriepBrievenService

Inclusief GRATIS naalden

Vul zoveel mogelijk gegevens in, u zit nergens aan vast!

Praktijknaam:
Contactpersoon:
Emailadres
contactpersoon:
Praktijkadres:

OOK VOOR HET
VERZENDEN VAN
UITNODIGINGEN VOOR
DE PNEUMOKOKKEN
VACCINATIE

Telefoonnummer:
Vanaf wanneer gaat u
vaccineren? (verwacht)*1
Hoeveel oproepen
verwacht u te versturen?

Griep:

*2

Pneumo:
Ja / nee / weet ik nog niet

Wilt u ook gratis
veiligheidsnaalden erbij
bestellen?
Wilt u eventueel iets
extra’s mee laten sturen /
bijzonderheden? *3

☐

Griep en pneumo samen in 1
enveloppe indien van toepassing

☐
☐
☐
☐

Opt In / LSP toestemming
Praktijk nieuws / informatie
Gekleurd papier
iets anders, nl;

*1 Afwijken is geen probleem; u kunt tot 5 weken voor
vaccinatiedatum de verzenddatum wijzigen
*2 U ontvangt de factuur o.b.v. het werkelijk verstuurde aantal
*3 Is de envelop zwaarder dan 20 gram omdat u nog een extra item
mee wilt (laten) sturen? Dan betaald u in plaats van 2x een
postzegel een veel lager (aangepast) tarief afhankelijk van wat u
meestuurt. Vraag gerust naar onze tarieven.
U kunt tot 5 weken voor u gaat prikken uw brieftekst en
adressenbestand aanleveren! Wij maken samen met u een planning
en houden contact met u gedurende de voorbereiding.
U kunt tot de week van verzenden nog aangeven welke brieven
niet verzonden mogen worden vanwege bijvoorbeeld overlijden.

U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging en
verwerkingsovereenkomst. Pas als u deze getekend
retour stuurt is de opdracht definitief!
GriepBrievenService

Tarieven 2021
Vanaf slechts
€ 0,74 per brief!!! Incl
veiligheidsnaalden.
Wist u dat een postzegel in 2021 0,96 cent
kost??

Stuur dit formulier zo
snel mogelijk ingevuld
naar:
INFO@EERSTELIJNSSERVICEPUNT.NL

OF PER POST NAAR:
Eerstelijns ServicePunt B.V.
Antwoordnummer 11165
5600 VC EINDHOVEN

FAXEN MAG OOK:
Fax dit formulier ingevuld naar:

040-3041533
U ontvangt dan het
bevestigingsformulier. Zodra
wij die ondertekend ontvangen
hebben is de opdracht definitief
en ontvangt u onze planning!

Uw oproepen verwerkt en verstuurd voor minder dan 1 postzegel!

```

Meer weten?
Bel of mail ons beslist!
Wij begrijpen uw zorg en denken graag met u mee!

www.griepbrievenservice.nl

Uitgave 2021
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