UITNODIGING
In Factory Outlets wereldwijd verkoopt G - Star restvoorraden, uitlopende series, samples en b-kwaliteiten tegen sterk
gereduceerde prijzen. Een G - Star Factory Outlet is niet publiekelijk toegankelijk. G - Star verleent alleen toegang aan outlet
member card houders. G - Star biedt u nu de mogelijkheid om een outlet member te worden via uw werkgever/bedrijf.
Outlet member worden:
Voordat u een G - Star Factory Outlet voor de eerste keer bezoekt, ga naar:
www.outletmembership.g-star.com
Op deze site kunt u zich registreren en een persoonlijke outlet member card aanschaffen, door gebruik te maken van uw
bedrijfsnaam en bijbehorend wachtwoord.
Let op; de invulvelden zijn hoofdlettergevoelig!

Bedrijfsnaam:

ECT-PV

Wachtwoord:

SPY2332

De eenmalige kosten voor een outlet member card zijn € 5.
In ruil ontvangt u een kortingsbon ter waarde van € 5.
G - Star stuurt u uw persoonlijke outlet member card.
Een outlet member mag per bezoek maximaal drie introducés meenemen.

G-Star Factory Outlets:
Nijmegen
maandag - vrijdag
zaterdag
zondag

Hoofdstraat 64 - 6673 BH Andelst
: 13.00 - 21.00
: 10.00 - 18.00
: gesloten

Amsterdam
maandag - vrijdag
zaterdag
zondag

Zuidermolenweg 60 - 1069 CG Amsterdam
: 09.00 - 21.00
: 09.00 - 19.00
: 12.00 - 17.00

Spijkenisse
maandag - vrijdag
zaterdag
zondag

Ouverturelaan 67 - 3208 CM Spijkenisse
: 13.00 - 21.00
: 10.00 - 18.00
: gesloten

U kunt zich ook registreren en een persoonlijke outlet member card aanschaffen in de G - Star Factory Outlet.
Echter, u ontvangt dan geen kortingsbon.
Zie ommezijde

Hoe wordt ik outlet member (op locatie, in de G-Star Factory Outlet):
Neem deze uitnodiging ingevuld met uw gegevens mee, samen met een geldig identiteitsbewijs en uw bedrijfspas, recente
loonstrook of visitekaartje. De ingevulde uitnodiging wordt ingenomen zodat G - Star deze kan verwerken en u uw persoonlijke
outlet member card kan toesturen. De éénmalige kosten voor de outlet member card (€ 5) worden u in rekening gebracht
aan de kassa.

In te vullen door G-Star

Klantnummer:

Klantenpas:
Graag invullen in blokletters

Bedrijfsnaam: ECT-PV
Achternaam:

Voorletter(s):

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land:
Telefoonnummer:
E-Mail:
Ja, ik wil e-mail ontvangen van G - Star Outlet/G - Star over G - Star producten en de organisatie.
Aankruisen indien van toepassing

In te vullen door G-Star

Klantnummer:

Klantenpas:

