
Let’s gOOOOOO!

 actiekpz.nL
kinderpOstzegelactie

2021 VAN 29 SEPTEMBER
 T/M 6 OKTOBER

Bekijk Onze videO’s

tOf! te gekke prijzenkans OpMaak met je grOep

Neem je verkoopbox met 
ingevulde bestelformulieren 
mee naar school. Jouw 
leerkracht stuurt ze op  
naar Kinderpostzegels. 

dO 7 Okt

Volg van 10.00 tot 10.15 
uur de LIVESTREAM met 
team Dylan Haegens  
met de bekendmaking 
van de eerste winnaars! 

bekijk de vOOrwaarden Op actiekpz.nL 

schOOlreis naar keuze

cOOL!

25 X

verzOrgde schOOLreis 
naar cOrpUs

wOw!

10 X

awesOme!

Online Meet & Greet met 
team dyLan haegens

team dylan haegens2 x

Je leerkracht deelt vandaag je persoonlijke 
code uit. Daarmee kun je inloggen op Mijn 
Kinderpostzegelactie op actiekpz.nl. Upload 
daar ook je persoonlijke videoboodschap om 
digitaal langs de deuren te gaan! 

Vanaf 22 septeMber

De koper scheurt na het 
afronden van de bestelling de 
deurzegel van het formulier 
en plakt deze op de deur. 

stap 3

WOe 29 sep t/m wOe 6 Okt

hOe?

Je 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. 
Digitale bestellingen zijn 
eerder bij de koper binnen! 

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

2

1
stap 2

Log thuis in op Mijn 
Kinderpostzegelactie en 
houd daar je verkopen bij. 
De digitale verkopen die je 
via de QR-code sticker op 
je verkoopbox hebt gedaan, 
worden automatisch getoond 
in je verkoopoverzicht. 

stap 5
actiekpz.nl

Vraag de koper nog even 
naar het aankoopbedrag. Dit 
noteer je op de zijkant van 
de verkoopbox.  
 
Bij een verkoop via het 
formulier: de koper stopt 
het ingevulde formulier in 
de gleuf van de verkoopbox. 
Let op! Neem nooit contant 
geld aan. 

stap 4

Vouw de verkoopbox in 
elkaar, schrijf je naam er op 
en plak de grote QR-code 
sticker er op. 

vOOrbereidinG

Je belt aan. De koper doet 
open en je vertelt waarom je 
aan de deur staat. De koper 
kan een bestelformulier 
uit de box pakken of je 
overhandigt er één. Wordt er 
niet open gedaan, stop dan 
een bestelformulier in de 
brievenbus. 

OF

stap 1


