
Uw GS Beobank Hoboken 
abonnement terugbetaald? 

Dat kan tellen!
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Goed om te weten: wij kunnen zorgen voor het afsluiten 
en overdragen van uw huidige rekening om de formaliteiten 

voor u tot een minimum te beperken.

Een seizoen lang gratis zaalvoetbal? 
Dat doet plezier! 
De Voordeel Plus zichtrekening van Beobank is 

helemaal gratis. Maar dat is lang niet alles als u suppor ter bent 

van GS Beobank Hoboken en een seizoens abonne ment hebt. 

Want als u uw beroeps- of vervangingsinkomen van minstens 

1250€ per maand op uw Voordeel Plus rekening domicilieert, 

krijgt u zomaar een bonus van 125€*. Met dat bedrag kunt u al een 

seizoensabonnement bij GS Beobank Hoboken betalen! 

Wat krijgt u nu precies bij zo’n Voordeel  
Plus rekening?
Dit gratis aanbod omvat een bankkaart voor de rekening- en 

mederekening houder, een onbeperkt aantal verrichtingen in 

euro binnen Europa (SEPA), een maandelijks rekeninguittreksel, 

toegang tot onze SelfBanking-auto maten, telefonisch en internet-

bankieren (excl. telefoon- en internet kosten).

Kom langs in een van onze agentschappen

Beobank Antwerpen Beobank Wilrijk

Abdijstraat 201-203, Bist 18, 

2020 Antwerpen 2610 Wilrijk 

T. 03/237.74.91 T. 03/899.31.70 

E. agentantwerpenabdij@beobank.be E. agentwilrijk@beobank.be

Verbonden agenten en kredietbemiddelaars:

BVBA Bressinck-Van Cauwenbergh | FSMA 40076 A-c IMS BVBA | FSMA 61339 A-cB
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Surf naar www.beobank.be om een ander 
agentschap in uw buurt te vinden.

Dribbel snel naar een Beobank agentschap en breng  
uw GS Beobank Hoboken abonnement mee!



www.beobank.be
© 2015 Beobank NV|SA 

Member of Crédit Mutuel Nord Europe

* Aanbod geldig van 01/07/2015 tot en met 31/10/2015, enkel op vertoon van 
een GS Beobank Hoboken abonnement Seizoen 2014/2015 en/of 2015/2016 
en voor maximum één nieuwe domiciliëring van regelmatige beroeps-of 
vervangingsinkomsten per natuurlijke persoon. Het moet inkomsten betreffen 
die nog niet gedomicilieerd waren bij Beobank en de eerste domiciliëring moet 
effectief op de rekening gestort worden binnen de drie maanden na de opening 
van de Voordeel Plus rekening. Het bedrag van 125€ wordt op de rekening gestort 
vóór het einde van de kalendermaand volgend op de eerste volledige overschrijving 
van het beroeps- of vervangingsinkomsten per natuurlijke persoon (min 1.250€  
per maand). 
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