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Beste winkeliers en medewerkers,

Leuk dat u een afhaalpunt wilt zijn voor een prijs van de Nationale Postcode Loterij!

Om het u (en de winnaars) zo makkelijk mogelijk te maken, leveren we het 

volgende promotiemateriaal:

1. Buitenbord

2. Rolcontainers

In deze handleiding staat per onderdeel hoe we ons graag presenteren.

Voor al uw logistieke vragen voor, tijdens of na de actieperiode verwijzen we u  

naar de informatiebrief die u ontvangt van IJsExpress. U kunt contact opnemen met 

IJsExpress, Gerdien van der Wolf via e-mail: gerdien@ijsexpress.nl of telefonisch: 

088 3747 125.

Winnaars die bij u komen met vragen, kunt u verwijzen naar onze Ledenservice 

0900 300 15 00 (normaal tarief). Dit telefoonnummer staat ook in de brief die de 

winnaars kregen en op de achterzijde van de bijbehorende cadeaubon.

Veel plezier met het uitdelen van de prijzen.

Met vriendelijke groet,

Bea Post
Begeleider Prijswinnaars
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Poster buitenbord

1 Buitenbord

Het buitenbord zien we bij voorkeur buiten de winkel voor het entree.

Wanneer er in uw gemeente een stoepverbod geldt, dan vragen wij u het bord bij 

binnenkomst in de winkel te plaatsen. 



Hele wijken winnen bij...

Hele wijken winnen bij...

DEURZIJ

Pak hier uw prijs en lever uw  
Postcode Loterij cadeaubon in bij de kassa

DEUR/ACNTER

Pak hier uw prijs en lever uw  
Postcode Loterij cadeaubon in bij de kassa

ZIJ
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Containerborden

2 Rolcontainers

De prijzen zitten in rolcontainers. Deze containers zijn aan alle zijden voorzien 
van containerborden. Zorg s.v.p. dat de borden goed zichtbaar blijven en niet 
afdekt worden.

Het is fijn als u de container een 
plek in de winkel geeft die goed 
zichtbaar is, zodat winnaars die 
gemakkelijk kunnen vinden. Er 
moet ook voldoende ruimte zijn 
om het pakket zonder problemen 
uit de container te halen.
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3 Social Media

Wilt u op Facebook, Instagram of Twitter een bericht plaatsen dat winnaars  

van de Postcode Loterij bij u in de winkel hun prijs kunnen ophalen? We juichen 

het toe. 

Hiervoor hebben we beeld ontwikkeld. Bijgeleverde voorbeelden kunt u 

gebruiken op social media.

Uiteraard kunt u ook foto’s uit de winkel plaatsen met daarop de rolcontainer  

en/of het buitenbord in beeld.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het plaatsen van het bericht de volgende hashtags 

te noemen:

#postcodeloterij 

#winnendoejebij 

Afmeting: 1200 x 630 pixels (bijvoorbeeld facebook) Afmeting: 1080 x 1080 pixels (bijvoorbeeld Instagram)

Winnaar van het Postcode Buurtbakkie?

Kom bij ons langs en haal uw prijs op

Dit kan tot <weekdag dag maand jaar>

Hele wijken winnen bij…

Winnaar van het  
Postcode Buurtbakkie?

Kom bij ons langs en haal uw prijs op
Dit kan tot <weekdag dag maand jaar>

Hele wijken winnen bij…



Cadeaubon Postcode Verkade Prijs  

Deze cadeaubon is geldig van  
zaterdag 26 augustus 2017 

t/m zondag 10 september 2017. 

In te leveren bij: <Naam Afhaallocatie> 
<Straat/Huisnummer>, <Postcode  Plaatsnaam>

Winnende wijkcode: <ABCD> Bon 1 van 00 
X

XX

N
CB

W
17

07
-V

1

7 081247 769731

Deze cadeaubon:
• is alleen geldig tijdens de op de voorzijde vermelde periode;  
• geeft u recht op één Postcode Verkadeprijs; 
• is overdraagbaar aan anderen en alleen in te wisselen door personen van 18 jaar en ouder; 
• mag niet ter verkoop worden aangeboden; 
• is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen; 
• is niet tegen contant geld inwisselbaar; restitutie op de cadeaubon is niet mogelijk; 
• is alleen te gebruiken bij de op de voorzijde genoemde winkel. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze Ledenservice:  
0900 - 300 1500  (normaal tarief, ma t/m vr 09.00 – 21.00 uur en za 10.00 – 16.00 uur).
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Cadeaubon voorzijde met locatie en geldigheidsdatum Cadeaubon achterzijde met voorwaarden en barcode

4 Hoe werkt het ophalen van de prijs?

Klanten die in het bezit zijn van een geldige 
cadeaubon kunnen hun prijs ophalen. Dit kan tegen 
inlevering van deze cadeaubon bij de kassa.

Cadeaubon

Voor iedere cadeaubon ontvangt de winnaar één 
pakket. 

• Scan de barcode op iedere cadeaubon en de 

barcode aan de onderzijde van het pakket.

• Bewaar de cadeaubonnen voor latere verwerking.
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5 Voorraad op

Het kan voorkomen dat de prijs zo populair is dat 
de voorraad op is voordat de nieuwe levering is 
geweest. Wij vragen u de poster over de voorraad 
uit te printen en deze aan de rolcontainer en bij de 
servicebalie op te hangen. De poster is eveneens 
meegeleverd.

Zelfscankassa

Ook bij zelfscannen moet 
de cadeaubon en het 
pakket gescand worden.
Om dit duidelijk te maken 
aan de winnaars zijn er 
wobblers gemaakt met 
informatie voor aan de 
rolcontainer en bij de 
zelfscankassa. 

Postcode Loterijwinnaars, gefeliciteerd!

Met uw cadeaubon kunt u na het inscannen 
uw prijs meenemen.

Hoe werkt het?

U kunt bij de servicebalie ook terecht 
met vragen.

Veel plezier met uw prijs!

1.  Scan eerst de barcode onderop het pakket
2.  Scan daarna de barcode op de cadeaubon
3.  Lever de cadeaubon in bij de servicebalie

180206 NPL wobbler zelfscannen A6 MtP.indd   1 13-02-18   10:21

Hele wijken winnen bij...

Wegens groot succes is de  
prijs in uw winkel  

sneller op dan verwacht. 
 

We leveren zo snel mogelijk aan,  
zodat u toch uw prijs op kunt halen. 

Excuses voor het ongemak.

Winnaars  
Postcode Loterij 
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bedankt!Hartelijk
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