Soorten Abonnementen
Proefabonnement

SA
KvJ

- Stopt Automatisch /
wel kans op telemarketing
- Kado-abonnement voor Jezelf
- stopt automatisch / geen telemarketing

Vast abonnement

TWO - Tot WederOpzegging
MDO - Met Directe Opzegging

Kado abonnement

KvA - Kado-abonnement voor Ander
- stopt automatisch / geen telemarketing

SA = Stopt Automatisch
Dit is een duidelijk aonnement. Na het aantal afgesproken nummers van het blad
stopt het abonnement automatisch. Vaak wordt je nog wel nagebeld om het
abonnement, tegen een aantrekkelijk tarief, voort te zetten (telemarketing)
KvJ = Kado-abonnement voor Jezelf
Je mag jezelf ook wel eens verwennen met een aantal nummers van een leuk blad.
Dit abonnement is heel flexibel. Je krijgt het afgesproken aantal nummers in je
brievenbus als kado van Bladenkiosk en je wordt niet nagebeld. Je bepaalt zelf of je
het abonnement na de proefperiode wilt verlengen of misschien wel weer een ander
blad via de BladenKiosk wilt bestellen.
TWO = Tot WederOpzegging
Dit betreft een doorlopend abonnement. Na de actieperiode loopt het abonnement
door tenzij je minimaal 1 maand van tevoren voor afloop van de actieperiode opzegt.
Vaak zijn uitgevers bereid om een extra hoge korting te geven of je krijgt een leuk
cadeau zoals een iPad of een iPhone 6. De waarde van het kado is soms hoger in
vergelijking met de waarde van het abonnement zelf.
MDO = Met Directe Opzegging
Je neemt een doorlopend abonnement tot wederopzegging (TWO) met directe
opzegging. BladenKiosk zorgt ervoor dat het abonnement op tijd (minimaal 1 maand
voor de afloop van het abonnement) wordt opgezegd. Je hoeft er zelf niet meer aan
te denken om het abonnement op tijd op te zeggen.

KvA = Kado-abonnement voor Ander
Leuk om te geven en leuk om te krijgen. Dit is een, voor consumenten, flexibel
abonnement zonder dat je ergens aan vast zit. Na het aantal afgesproken nummers
stopt het abonnement automatisch en je wordt niet nagebeld. Bij elk nummer denkt
de ontvanger even aan degene die het kado- abonnement heeft gegeven.

