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Roularta Media Group, met maatschappelijke zetel te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (hierna Roularta), verwerkt de door u meegedeelde 
persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking. Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
en voor direct marketing doeleinden.  De persoonsgegevens zullen door ons worden bewaard gedurende een periode van maximaal 5 jaar na uw 
laatste interactie met Roularta.. Gelieve te willen noteren dat uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met onze privacy policy worden 
verwerkt, die u vrij kan consulteren op onze website: www.roularta.be/nl/privacy. Indien u bijkomende vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot 
de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via bovenstaand adres of via http://www.roularta.be/nl/privacy-policy/contact.
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N Als je op de hoogte wilt blijven van de producten en acties van Roularta Media Group (uitgever van o.a. Libelle),  
vul dan hier je gegevens in

Voornaam   M   V

Naam                                                                                                                                             

Straat                                                                                                                                                  Nr.                           Bus

Postcode                                Woonplaats

Telefoon                                                                            Geboortedatum                 -                   -

E-mail

 Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van Libelle en Roularta Media Group te ontvangen

 Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van partners van Libelle en Roularta Media Group te ontvangen

LIBE5MO2519

Haal jouw Libelle tas af bij e5* met deze bon 
✂

Wij bij Libelle houden van goede afspraken. 
Eén daarvan is dat we elk jaar voor een mooie, 

stijlvolle tas zorgen. Ons pronkstuk van 2019 is van 
jute en kan zo mee naar je werk, het strand, de winkel... 

Ga dus snel naar een e5 winkel in jouw buurt!
 

Dé Libelle tas
Haal ze nu in huis!

€ 9,95
VOOR MAAR

• handig binnenzakje 
met rits

• een praktische drukknoop om 
de tas groter te maken

• geplastificeerde 
binnenkant

• Haal je Libelle tas af van 
  04/07/2019 t.e.m. 31/08/2019
• In ruil voor deze bon en € 9,95 per
  stuk ontvang je bij e5 je Libelle-tas
• 1 tas per bon 
• OP = OP 
• Zoek de dichtstbijzijnde e5 winkel 
 in jouw beurt via volgende link: 
 www.e5mode.be/nl/kledingwinkels
*M.u.v. e5-winkels Sint-Niklaas, 
 Mechelen, Merksem en Tielt-Winge.


