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BESTELPROCES KAARTVERKOOP KLANTCONTACT QUIZ 

AWARD UITREIKING 

VIA MAKE-A-WISH NEDERLAND 

 

Op vrijdag 30 september 2022 worden de winnaars van de Klantcontact Quiz bekend gemaakt in 

Amsterdam (locatie Westerliefde).  Alle deelnemende organisaties dienen hier met een delegatie van 

minimaal 3 medewerkers/managers bij aanwezig te zijn. Tickets zijn verkrijgbaar á €35,50 per stuk via 

Make-A-Wish Nederland (€5,50 wordt gedoneerd aan Make-A-Wish Nederland). 

 

Het bestelproces 

Stap 1  : Surf naar https://www.actiemakeawish.nl/actie/klantcontact-quiz/donate 

Stap 2  : kies voor optie ‘Doneren met aanvullende opties’ (alleen op deze manier krijgen wij        

  en jij een betaalbevestiging 
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Stap 3  : Selecteer (of vul in) het bedrag dat je aan tickets wil kopen  (minimale ticket afname   

=  3 tickets x €35,50 = € 106,50.  

• In onderstaand overzicht zie je dat het eerste selectiebox €107,00 aangeeft (ipv €106,50). Dit 

platform rond betalingen namelijk af in hele euro’s. 

• Wil je met juiste bedragen afrekenen, kies dan voor optie ‘ANDERS’. Je kunt dan zelf een bedrag 

invoeren. 

Stap 4  : Kies vervolgens voor ‘Doneren als bedrijf’ en vul de bedrijfsgegevens in (double check    

                het e-mail adres!) 
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Stap 5  : je kunt betalen via creditcard of IDEAL. In geval van het laatste, selecteer dan je bank. 

                              Klik ook op ‘ik accepteer de Algemene Voorwaarden. 

 

 

Stap 6  : Na de betaling ontvang je vanuit Make-A-Wish een e-mail met hierin een betaalbewijs 

                              (voor je eigen administratie). Let op: deze bijdrage kan binnen de boekhouding van   

                              uw bedrijf belastingvrij als gift worden verwerkt. Meer informatie treft u hier. 

 

Namens het bestuur van de Klantcontact Quiz en natuurlijk Make-A-Wish Nederland willen wij u 

bedanken voor uw bedrage en kijken wij er naar uit om jullie te zijn op vrijdag 30 september in 

Amsterdam! (zie ook volgende pagina voor het programma en meer uitleg). 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Klantcontact Quiz 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken#:~:text=Ik%20geef%20aan%20een%20goed,sinds%202021%20niet%20meer%20aftrekbaar.
https://klantcontactquiz.nl/bestuur/
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Programma Klantcontact Quiz 2022 – vrijdag 30 september 

 

19:00 - 20:00  : Inloop gasten 

20:00 - 20:30   : Award uitreikingen 

20:30 – 00:00  : Eindfeest  / Cocktailparty 

 

Bijzonderheden 

• 3 dagen vooraf aan het event dienen wij (definitief) de namen te ontvangen van de gasten (voor 

de tickets). De namen kun je doorgeven aan events@inspire-group.nl. 

• Controle van de toegangsbewijzen vindt plaats via een identiteitscontrole (rijbewijs of ID kaart is 

voldoende). 

• Klik op deze link voor de locatiegegevens. Kom je met auto, parkeer dan bij Qpark Westerpark. 

 

Heb je nog vragen? Mail deze dan naar events@inspire-group.nl! 

mailto:events@inspire-group.nl
mailto:events@inspire-group.nl

