
kinderpostzegelactie
2021

laatste actiedag!!

einde kinderpostzegelactie

voorbereiding

Volg van 10.00 tot 10.15 uur de livestreaM 
met teaM dylan Haegens met de 
bekendmaking van de  
eerste winnaars! 

finale  kinderpostzegelactie!

Uitlegvideo’s 

Overzicht groepsopbrengst

Lespakket

Hoe maak je met jouw groep 
kans op te gekke prijzen?!

Schrijf achter de persoonlijke codes op het 
stickervel de namen van je leerlingen en sticker de 
leerlingkaarten. 

Uitdelen van leerlingkaarten met persoonlijke 
codes. Met deze code kunnen de leerlingen op 
actiekpz.nl inloggen op Mijn Kinderpostzegelactie 
om o.a. een persoonlijke videoboodschap te 
uploaden waarmee zij vanaf 29 september ook 
digitaal langs de deuren kunnen.

Bekijk stappenplan Verkopen aan de deur, z.o.z.

Deel de verkoopboxen, bestelformulieren en 
stickers met QR-code uit.

Start Kinderpostzegelactie vanaf 12.00 uur.

De leerlingen kunnen vanaf vandaag de online 
breingame spelen. 

Hoe staan jouw leerlingen ervoor? Log in 
met de groepscode op actiekpz.nl 

Neem de verkoopboxen met ingevulde 
bestelformulieren in ontvangst. 

Stuur alle de bestelformulieren samen met de 
ingevulde groepskaart op in de retourenvelop.

Bekendmaking opbrengst Kinderpostzegelactie 2021 
en de overige winnaars.

Bekijk alvast de uitlegvideo’s met je groep.

Hang de posters op in de school en je lokaal.

Ga naar actiekpz.nl
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we gaan beginnen!

Op donderdag 7 oktober maken wij tijdens de livestream de winnaars 
bekend van de online meet & greet met Team Dylan Haegens en  
3 winnaars die met hun groep op schoolreis mogen naar CORPUS.  
Op dinsdag 9 november maken wij de overige winnaars bekend. 

kans op een te gekke Prijs
maak met je groeP 

verzorgde scHoolreis 
naar corpus

wow!

10 x

schoolreis naar keuze

cool!

25 x

Bekijk de voorwaarden oP actiekpz.nl

online Meet & greet met  
team dylan Haegens

awesome!

team dylan Haegens2 x
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Verkopen aan de deur met de verkoopBox

Bekijk met je groep de korte video over 
de verkoopbox, vouw hem in elkaar en 
plak de grote QR-code sticker op de box. 

Bij een verkoop via het papieren 
bestelformulier: de koper stopt het 
ingevulde formulier in de verkoopbox 
en geeft het aankoopbedrag door aan 
de leerling. Let op! Leerlingen mogen 
geen contant geld aannemen. 

Na het afronden van de bestelling scheurt 
de koper de deurzegel van het formulier 
en plakt de zegel op de deur. Deze 
handeling wordt gedaan bij zowel digitale 
bestellingen als via het formulier. 

Tijdens de actieperiode belt de leerling 
aan. De koper doet open en de leerling 
vertelt waarom hij/zij aan de deur staat. 
De koper kan een bestelformulier uit de 
box pakken of de leerling overhandigt 
er één. Niemand thuis, stop een 
bestelformulier in de brievenbus. 

De leerling legt uit dat de koper op twee 
manieren  kan bestellen:

De koper kan digitaal bestellen door 
met de eigen mobiele telefoon de  
QR-code van de verkoopbox te 
scannen, waarbij de bestelling op  
onze webshop wordt afgerond. 

De koper kan gebruik maken van het 
formulier  en vult deze zelf in. 

staP 1

staP 5

staP 2

staP 6

staP 3

staP 7

staP 4

staP 8
De leerling noteert het aankoopbedrag 
op de verkoopbox. Thuis vult de leerling 
de verkopen via het formulier in op Mijn 
Kinderpostzegelactie op actiekpz.nl.

Na de actieperiode nemen de leerlingen 
de gevulde verkoopbox mee naar school.

Stuur alle bestelformulieren samen 
met de ingevulde groepskaart op naar 
Kinderpostzegels in de bijgeleverde 
retourenvelop.

geBruik persoonsgegevens
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens van 
onze bestellers en werken volgens AVG-Wetgeving. De 
verwerking en het gebruik van deze gegevens voldoen 
aan de daarvoor gestelde eisen en worden niet verstrekt 
aan derden. Dit geldt natuurlijk ook voor de gegevens 
van leerlingen en scholen. Op onze website  
www.kinderpostzegels.nl kun je hier alles over lezen.

vragen? neeM 
contact oP via: 06 - 86 86 50 90 071 - 525 98 25 actiekpz.nl info@kinderpostzegels.nl
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