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<Adres>
<PC> <Gemeente>

ING, officiële partner van de Belgische 
scheidsrechters en de Rode Duivels.

Officiële kledingleverancier
van de Belgische scheidsrechters

Fluit u binnenkort
ook in de officiële 
oranje outfit?

1 Aanbod geldig bij de opening van een ING Lion Account (onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord) van 20/02/2012 tot en met 04/03/2012, 
waarbij alleen de aanvragen gevolgd door een effectieve rekeningopening (mits ondertekening van uw contract in uw ING-kantoor), na voorafgaande aanvaarding door 
ING en wederzijds akkoord, geldig van dit aanbod kunnen profiteren. Slechts 1 officiële scheidsrechtersoutfit per klant die een rekeningopening heeft aangevraagd en 
per geopende ING Lion Account. Als de ING Lion Account meerdere houders heeft, wordt er dus slechts 1 officiële scheidsrechtersoutfit toegekend enkel en alleen aan 
de cliënt die de rekeningopening heeft aangevraagd (zonder rekening te houden met de tweede houder). Aanbod geldig zolang de voorraad strekt (1.500 beschikbare 
outfits in totaal). Aanbod uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van deze brief, op voorwaarde dat hij/zij nog geen ING-cliënt is (dus geen houder van een 
zichtrekening en/of spaarrekening bij ING) op 20/02/2012, en niet-cumuleerbaar met andere aanbiedingen voor dezelfde dienst. 

2 De ING Lion Account is een zichtrekening die via internet wordt beheerd. De opening (onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord) via www.
ing.be is gratis. U betaalt bovendien geen jaarlijkse beheerskosten, noch kosten voor geldafhalingen aan automaten in de eurozone. De bepalingen, voorwaarden en 
tarieven van de verrichtingen zijn beschikbaar op www.ing.be. 

3 Uw aanvraag voor de opening van een ING Lion Account is geldig onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en verbindt noch ING België noch uzelf tot niets 
zolang u geen contract hebt ondertekend in uw ING-kantoor. 



Geachte <mevrouw/heer> <perso achternaam>,

Als officiële partner van de Belgische scheidsrechters verwent ING u met een speciale actie. 

We geven u namelijk graag de officiële oranje scheidsrechtersoutfit cadeau1 als u vóór 4 maart 2012 een 
ING Lion Account2 opent, de volledig gratis online zichtrekening van ING. 

Uw voordelen

Keigemakkelijk: u vraagt uw rekening aan in slechts drie muisklikken op www.ing.be3.

Gratis: u krijgt twee gratis bankkaarten met de functies Maestro en Proton, gratis toegang tot  
Phone’Bank en Self’Bank, gratis geldopnemingen aan de geldautomaten en u betaalt geen beheerskosten2.

Flexibel: u kunt al uw bankverrichtingen via Home’Bank regelen en dat 24 uur per dag.

Profiteer van dit exclusieve aanbod en  
open voor 4 maart 2012 uw ING Lion Account

Surf naar www.ing.be en vraag meteen uw rekening aan3. Dan fluit u binnenkort uw wedstrijden zoals een 
scheidsrechter uit de eerste klasse.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Wallez 
Marketingdirecteur
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Uw ING-kantoor: <branch address> – Tel.: <branch phone>

Exclusieve aanbieding
<Brussel, 20 februari 2012>

Speciaal voor u een 
uniek cadeau! 

Officiële scheidsrechtersoutfit  
als u voor 4 maart 2012  

een ING Lion Account opent

Geachte <mevrouw/heer> <perso achternaam>,

 


