
Goed verteld, rijk geïllustreerd 
en uit betrouwbare bron. 

Iedere maand een gulle portie 
Amsterdams heden & verleden. 

ons

www.onsamsterdam.nl
Geheel vernieuwd! Nu overal verkrijgbaar!

Ja, ik neem een jaarabonnement (10 nrs) op Ons Amsterdam (€ 52,50) en
ontvang als welkomstgeschenk de dvd-box Een eeuw Amsterdam t.w.v. € 19,95 

ontvang als welkomstgeschenk het (prentbriefkaarten)boek De grachten t.w.v. € 17,50 

ontvang als welkomstgeschenk het overzichtswerk 1000 jaar Amsterdam t.w.v. € 29,95 

kies voor de welkomstkorting, het eerste jaar betaal ik geen € 52,50, maar € 35,-  

Ik kies voor een proefabonnement (2 nrs voor € 9,50)

Ik geef dit abonnement cadeau

Ik machtig Ons Amsterdam (jaarlijks) het abonnementsgeld af te schrijven en krijg € 1,- 

extra korting op de abonnementsprijs. (Geldt alleen voor jaarabonnementen. 

Machtigen is alleen mogelijk met een Nederlandse bankrekening.)

Bank/Gironummer  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   Datum____________________________________________

Handtekening

Proefabonnementen en cadeauabonnementen eindigen automatisch. Voor jaarabonnementen geldt dat opzegging schriftelijk 
dient te geschieden, uiterlijk 2 maanden voor afl oop van de abonnementsperiode. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Prijzen gelden voor Nederland en België, de tarieven voor verzending naar het buitenland vindt u op www.onsamsterdam.nl. 

ons

naam   _______________________________________

adres   _______________________________________

postcode  ____________________________________

plaats  _______________________________________

telefoon  _____________________________________ 

e-mail  _______________________________________

naam   _______________________________________

adres   _______________________________________

postcode  ____________________________________

plaats  _______________________________________

telefoon  _____________________________________ 

e-mail  _______________________________________

      Ik abonneer mij op de gratis e-mailnieuwsbrief van Ons Amsterdam

Stuur deze bon in een envelop naar:  Ons Amsterdam, antwoordnummer 10117, 1000 PA  Amsterdam. 
(Vanuit Nederland kan dit zonder postzegel.)

Het cadeauabonnement is voor:        
(indien van toepassing)



>

WWW.ONSAMSTERDAM.NL                                         088 – 22 65 235

ons

Vernieuwde 

vormgeving, 

vertrouwde 

kwaliteit

Abonnees van Ons Amsterdam ontvangen niet alleen iedere maand een prachtig 
tijdschrift, maar krijgen ook toegang tot gratis lezingen en rondleidingen én 
de uitreiking van de jaarlijkse ‘Ons Amsterdam scriptieprijs’. Via de website 
www.onsamsterdam.nl en de daarbij horende e-mailnieuwsbrief blijven zij op 
de hoogte van het Amsterdamse nieuws.

Ons Amsterdam is verkrijgbaar in de betere Amsterdamse boekhandel en kiosk.

Wie van Amsterdam houdt, leest Ons Amsterdam. 
Want Ons Amsterdam serveert iedere maand een gulle 
portie Amsterdams heden & verleden. Goed verteld, 
rijk geïllustreerd en altijd uit betrouwbare bron. 

        maak gebruik van de antwoordkaart aan de ommezijde

Een eeuw Amsterdam 
Verrassende beelden uit het recente 
verleden van Amsterdam.

2 dvd’s in een luxe box 
Winkelwaarde € 19,95

De grachten 

Unieke 19e eeuwse prentbriefkaarten 
van de Amsterdamse grachten.

Gebonden, 80 pagina’s, in kleur 
Winkelwaarde € 17,50 
(leverbaar vanaf juni)

1000 jaar Amsterdam
Onmisbaar naslagwerk over de geschiedenis van 
Amsterdam, boordevol fascinerende verhalen en 
schitterende illustraties.

Gebonden, 368 pagina’s, rijk geïllustreerd in kleur 
Winkelwaarde € 29,95

Neem een abonnement of 
geef een abonnement cadeau 
        maak gebruik van de welkomstkorting of kies een cadeau>

 CADEAU BIJ EEN ABONNEMENT 


