
 
Hoe kun je uw lidgeld terugverdienen? 

 

 

 

Ben je klant bij Telenet en/of ENECO ? 

 

Als lid van de Gezinsbond krijg je bij Telenet 15.00 euro korting op jaarbasis (1.25/maand) en bij 

Eneco 20.00 euro voor elektriciteit en 20.00 euro voor gas (in mindering op uw jaarafrekening). 

Heb je uw korting nog niet aangevraagd? Geef uw lidnummer dan meteen door. 

 

Andere kortingen 

 

Dubbele korting bij de handelaars uit het bonnenboekje. 

Een volledig overzicht van de kortingen staat vermeld op de website  “www.gezinsbond.be” 

onder ledenvoordelen. 

 

Bonnenboekje Dendermonde kan aangevraagd worden bij: Jeannine Boey – 052/33 58 12 of  

via mail: secretariaat .sintamands@gmail.com 

 

Kortingskaarten 

 

Gezinnen met 3 kinderen (ook nieuw samengestelde gezinnen) hebben recht op een 

“kortingskaart groot gezin”!  Deze kaart geeft ook extra vermindering in de meeste 

zwembaden !!! 

 

Info bij: Jeannine Boey – 052/33 58 12 of via mail: kortingskaarten.sintamands@gmail.com 

 

Bioscooptickets 

 

Kunnen aangevraagd worden bij Raymond Spiessens, J. Cardijnlaan 18 te 2890 Sint-Amands – 

Telefoon 052/33 48 13 of gsm 0479/30 46 78 (liefst een week op voorhand aangezien er regelmatig 

problemen zijn met de postbedeling). 

 

Tickets voor volgende bioscopen te verkrijgen: 

Kinepolis, UGC Antwerpen en Aarschot, Siniscoop, Ciné-Aalst, Sfinx Cinema Gent. 

Voor Kinepolis kun je ook online vouchers aankopen via de website: ledenvoordelen,/online vouchers/ 

koop vouchers. Na aankoop ontvang je een e-mail met je vouchers als bijlage. 

 

Verkooppunt 

 

Lijnkaarten De Lijn, NMBS-passen & GSM-kaarten: korting op je lidkaart/spaarkaart. 

Eveneens te verkrijgen bij Raymond Spiessens. 

 

Registratie :  Mijn Gezinsbond 

 

Op de website “ www.gezinsbond.be “ kun je uw gezin registreren. 

Eens je registratie in orde is, kun je inloggen en je persoonlijke gegevens controleren en aanpassen indien 

nodig. Ook het online spaarkaartsaldo en de verrichtingen op uw spaarkaart kan je hier opvolgen. 

 

Privacywet (GDPR) 

 
Gezinsbond is in regel met de nieuwe Europese Privacywetgeving. 

De privacyverklaring kan je terugvinden op: https://gezinsbond.be/privacy 

 

Kinderoppasdienst: 

 

Gaat digitaal vanaf maart 2020!! 

Info & aanvragen bij Dorien Witters via mail: oppas.sintamands@gmail.com 
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