Lees deze mail in je browser.

Hey beste fietser,
Je nam onlangs deel aan een activiteit van Cycling Vlaanderen, je
registreerde je om de mailing van Cycling Vlaanderen te ontvangen of je was
aangesloten in 2020 maar miste het jaar 2021. Eén van deze redenen is ook
meteen de reden waarom je deze mail ontvangt.
Graag stellen we ons nog even (opnieuw) voor: Cycling Vlaanderen is de enige
erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in Vlaanderen. We
zijn er voor de recreatieve fietser, competitierenner en jongens/meisjes die
willen starten met wielrennen.
Fiets jij of fietst jouw gezin vaak? Dan we zijn er voor jou/jullie!

TWIJFEL NIET EN SLUIT HIER AAN (alleen of met het gezin)

Als lid van Cycling Vlaanderen heb je recht op tal van mooie voordelen.
Ondertussen hebben we voor een pakket bijkomende extra’s gezorgd die we

onder onze leden zullen weggeven. Enkel indien de betaling vóór 15
december 2021 binnen is, geniet je van de bijkomende kortingen en maak je
kans op één van de leuke prijzen.

Ontdek het prijzenpakket hier!

Door vóór 15 december 2021 lid te worden, kan je genieten van deze
voordelen:
•

Het Nieuwsblad: voordeling tarief op het abonnement *

•

Vermarc Sport: -20% korting op de webshop **

•

Canyon: 3% korting op je nieuwe fiets

•

Centrum Ronde van Vlaanderen: -€4,5 korting op jouw toegangsticket
(incl. audiogids en drankje in het Peloton café) en -10% korting op de
webshop

•

Uitgeverij Lannoo: -10% korting op de volledige webshop

•

Allnuts: -10% korting op de volledige webshop

•

RouteYou: -30% korting op betalende lidmaatschappen

•

Born: -15% korting op jouw bestelling

•

Maasmechelen Village: -10% korting op de outletprijs in de
deelnemende boetieks ***

* Mensen die de afgelopen 7 maanden al van een promo genoten, hebben geen recht op het aanbod.
** Met uitzondering van speciale collecties, outlet en cadeaubonnen.
*** Niet geldig tijdens sperperiode (december) of op extra afgeprijsde artikelen.

TARIEVEN

Aansluiten bij club
INDIVIDUEEL
28 euro
FAMILIEVERGUNNING 33 euro

Aansluiten zonder club
32 euro
42 euro

Genieten van een voordelig tarief? Maak dan jouw eigen club aan!
Klik hier voor meer info.

Wist je trouwens dat je tot 25 euro op je lidmaatschap kan besparen
dankzij de tegemoetkoming van je mutualiteit?

Bekijk hoeveel je kan besparen

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@cycling.vlaanderen of
bel op het nummer +32 (0)9/321 90 20

Facebook

Twitter

Instagram

