
Ontdek uw exclusieve digitale voordelen.

Elke dag een kraakverse digitale krant
• Vanaf 5 uur ‘s ochtends staat de krant online voor u klaar,  

net zoals u ze op papier kent.

• Lees de krant zoals u wilt: op uw smart phone en  
tablet via de krantenapp of op demorgen.be.

 
 
 
 
 
 
Strafste dossiers,  
enkel en alleen voor u
• Online krijgt u een indrukwekkend aanbod aan artikels die alleen 

bestemd zijn voor u als abonnee. U krijgt extra columns, opinies, 
duiding en uitgebreide dossiers, herkenbaar aan het + teken.

• Onze redactie selecteert voor u het beste uit The New York Times.

• Raadpleeg onbeperkt alle artikels uit ons archief tot meer dan 
10 jaar terug.

Uw profiel activeren? Alles nog eens nalezen? Ga naar demorgen.be/digitaallezen

Exclusieve kortingen en gratis tickets
De Morgen houdt van cultuur. Geniet wekelijks via 
demorgen.be/voordelen van gratis tickets en wedstrijden,  
tal van kortingen, voor dé evenementen van het moment.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beheer uw abonnement zelf
• Kies welke nieuwsbrieven van De Morgen u ontvangt.

• Ontvang de laatste nieuwsupdates op uw smartphone.

• Geen krant gekregen? Wij lossen het meteen op.

• Geef een adreswijziging door.

• Krijg de krant op uw vakantiebestemming of pauzeer de levering.

Te _____________________________ op  13 / 13 /1223

Schuldeiseridentificatie: BE80ZZZ0403506340 Schuldeiser: MEDIALAAN N.V. -Medialaan 1, 1800 Vilvoorde - 02/454 22 11 (alg. nr.) Door dit mandaatdocument te handtekenen geeft u de toestemming aan (a) de schuldeiser om 
invorderingen te sturen naar uw bank teneinde uw rekening te debiteren (b) uw bank om uw rekening te debiteren naargelang de instructies ontvangen van de schuldeiser. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een 
terugbetaling van een domiciliëring aan uw bank te vragen. De termijn om uw terugbetaling te vragen vervalt in principe 8 weken nadat het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd. Uw bank verstrekt u graag meer info over uw 
rechten en verplichtingen. 

ALLES INGEVULD? STUUR DIT MANDAAT TERUG NAAR DE MORGEN TERUGSTUURBON, POSTBUS 221, 1200 SINT LAMBRECHTS WOLUWE OF FAX: 02/454.28.32 OF MAIL: SEPA@PERSGROEP.BE

TERUGSTUURBON

 Ja, ik kies voor het comfort van gespreide betaling:

EUROPEES DOMICILIËRINGSMANDAAT SEPA

Reden van contract/betaling: abonnement, terugkerende betaling

Mandaatreferte: 001 -  B  E  1223 - 1223 - 1223 - 1223

Ik kies voor:     domiciliëring per maand    OF     domiciliëring per kwartaal

Vul hier uw volledig IBAN rekeningnummer in: Handtekening:

Uw gegevens (schuldenaar), vul aan of verbeter indien nodig:

Abonnementsnummer:

Geboortedatum: 13 / 13 / 1223         Tel/GSM: 1223 / 122223

E-mail: 12222222222222222222222222222223

 12222222222222222222222222222223

 Zo houden wij u op de hoogte van exclusieve abonneevoordelen
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