
VAN 18 SEPTEMBER 2017 TOT 18 MAART 2018.

HOE MOET JE TE WERK GAAN?
1. Ga naar https://capscollection.teamswear.be/nl/login
2. Maak een account aan op naam van jouw club *
3. In de maand september ontvang je een inzamel box.
4. Verzamel zoveel mogelijk kroonkurken en/of afsluit doppen van vaten van 
AB Inbev **

5.5. In december 2017 en maart 2018 komt één van onze medewerkers de 
kroonkurken ophalen ***

6. De kroonkurken worden geteld en omgezet naar krediet. Dit krediet zal 
toegevoegd worden aan de teller van jou groep op Capscollection.teamswear ****

7. Zodra je krediet beschikbaar is, word je via mail geïnformeerd.
8. Je kan nu beginnen shoppen op https://capscollection.teamswear.be ****
9.9. Indien je meer aankopen wenst te doen dan je beschikbare krediet toelaat, 
kan je het verschil bijbetalen.

10. Je materiaal zal op het door jou opgegeven leveringsadres bezorgd worden.

* Wij aanvaarden 500 inschrijvingen. Zodra het maximum aan inschrijvingen is bereikt, zullen 
er geen inschrijvingen meer aanvaard worden. 
** Lijst van kroonkurken die in aanmerking komen voor de actie (Jupiler, Stella Artois, 
Hoegaarden, Leffe, Cubanisto, Corona, Scotch Cts, Vieux Temps, Triple Karmeliet, Kwak, 
Ginette, Goose Island, Bellevue, Jupiler 0,0%, Hoegaarden Radler, Hoaegaarden 0,0%) 
***** Onze medewerken zullen op twee momenten de ingezamelde kroonkurken en capsules 
komen ophalen. De eerste keer zal plaatsvinden in december 2017, de tweede keer in maart 
2018.
**** Een kroonkurk = 0.075 EUR / Dop van vat = 15 EUR. Er kan elke drie maand maximaal €300 
aan krediet worden ingezameld. In het totaal over de 6 maanden van de actie kan er dus voor 
maximaal €600 worden ingezameld.
********* Het verzamelde krediet kan worden omgezet tussen 1 december 2017 en 1 juni 2018 op de 
volgende site: ttps://capscollection.teamswear.be
https://capscollection.teamswear.be  Is de eigendom van TEAMSWEAR.
Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met TEAMSWEAR.

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND.

VERZAMEL SAMEN MET AL JE VRIENDEN KROONKURKEN 
VOOR JOUW VERENIGING

SPAARACTIE
EN RUIL ZE IN
VOOR SPORTMATERIAAL!


