> Abonnement 2022 <

- abonnement HouVast loopt tot eind december 2022, ongeacht het tijdstip van betaling.
- zonder betaling eindigt het abonnement automatisch. Er worden geen nazendingen gedaan.
- Op keerzijde vind je een overzicht van de combinatiemogelijkheden en beschikbare
oudere jaargangen. De bijdrage is onveranderd.

- Vermeld de codes bij uw betaling - zo weten we precies wat je wil.
- Voor Nederland / zie laatste kolom
- Bedankt voor je medewerking. Hopelijk mogen we jou binnenkort opnieuw als lid noteren.

- Er zijn 4 nummers van Houvast in 2022 (10 euro voor 2022) / vermeld code C
- Cursus Natuur & Gezondheid : van Natur-El: stel zelf uw cursus samen, door de keuze van de gewenste Modules / dit
kan alleen via een geldig email-adres. Na betaling van de kosten ontvangt u een link voor download van de Module(s)
Er is geen gedrukte versie !

- Volledige jaargangen NatuurStemmingen en Houvast (blijvend interessant) : zie aanbiedingen op keerzijde (zolang de
voorraad strekt) / Houd rekening met de verzendkosten.

- Bij betaling : vermeld de gewenste code. Bij vragen, contacteer ons per mail of telefonisch : 0484 40 50 05.
- Nieuwe abonnees: graag aanmelding per mail, of vermeld uw adres in de mededeling.

- Betaal het abonnement op de Natur-El - rekening :
IBAN: BE43 9733 7932 4901

BIC: ARSPBE22 tnv Natur-El

Handtekening(en)
Signature(s)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur

Bedrag / Montant

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

B E 4 3

9 7 3 3

7 9 3 2

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire

A R S P B E 2 2

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire

NATUR-EL
POTAARDESTRAAT
2
9620
ERWETEGEM

Mededeling
Communication

CODE :

4 9 0 1

EUR

CENT

Abonnement Houvast
Abonnement Houvast 2022 (4 nummers gedrukt)
cursus Natuur & Gezondheid met module-link per mail /
keuze uit 20 digitale Modules/ zie het overzicht van de cursus

€

CODE

NL

10

C

€ 15,00

A

Voor nieuwe leden en lezers : beschikbare gedrukte jaargangen :
NatuurStemmingen Jaargang 2016/2017/2018/2019 (16 themanummers)

50*

NS-2016/19

€ 50,00

Houvast Jaargang 2016/2017/2018/2019/2020/2021 (beschikbare nummers)

20*

C-2015/21

€ 20,00

Cursus Natuur & Gezondheid Digitaal / 20 modules / inclusief Module Q

200

A

€ 200,00

Digitale documenten, ebooks, Modules op USB-stick : USB stick meerprijs van :

10

CD

€ 10,00

4 Boekenset : Reuma / Ademhaling / 12 Punten / Positief Denken

30

PK

€ 30,00

Receptenkaartenset / compleet

15

RK

€ 15,00

Zie ook onze digitale bibliotheek
* voor verzending oude jaargangen / pakket ongeacht het gewicht

+5 €

+5 €

TOTAAL

Module C / Christelijk Leven bevat digitale brochures, boeken, schema’s…
• Alle artikels uit de Goed Nieuws Brief en Houvast vanaf 1990
• Predikingen en presentaties
• Een complete map over gezondheid, voeding, natuurlijk leven
• Een complete map met brochures en boekjes over bijbels geloof
➡ Deze Module kost 20 euro. Na betaling ontvang je per mail een link voor download
➡ Levering op CD : 30 euro (inclusief verzending)
➡ contacteer ons eerst per email zodat we een correct e-mailadres hebben
Vind je iets niet op de lijst?
Contacteer ons op 00 32 484 40 50 05.
We hebben nog veel gedrukte publicaties die heel ondersteunend zijn in uw zoektocht naar
gezondheid en geloofsverdieping.
Meer info : www.natur-el.org
www.goednieuws.org

